Introdución
A sostibilidade ambiental, económica e social do sector pesqueiro é de vital importancia para a súa
subsistencia. Para que isto suceda, a Política Pesqueira Común (PPC) establece como obxectivo que
tanto a pesca como a acuicultura sexan sostibles. Desta maneira a Unión Europea (UE) garante que
os cidadáns dispoñan dunha fonte de alimentación que beneficie a súa saúde.
A existencia de límites nas capturas preséntase necesaria para evitar caer en prácticas insostibles xa
que os comportamentos non respectuosos dificultan a reprodución das especies.
En España se produce aproximadamente unha cuarta parte da produción total da industria pesqueira
da UE. Aproximadamente un 5% do VAB e un 2% do PIB de Galicia corresponde a este sector,
atopándose nunha situación económica estable.
Segundo os últimos datos que publica o IGE (2019), en Galicia existe un total de 4.335 embarcacións,
e que utilizan sobre todo artes de pesca menores, como se pode ver na seguinte táboa:
Nº de buques segundo arte de pesca empregada
Arte de pesca
2019
Pesquería internacional. Gran altura
97
Arrastre
29
Cerco
1
Palangre superficie
67
Pesquería comunitaria. Altura
69
Palangre fondo
23
Arrastre
46
Caladoiro Nacional. Cantábrico/ Noroeste
4.169
Arrastre
57
Artes menores
3.862
Cerco
152
Palangre fondo
25
Palangre superficie
22
Enmalle
51
Total
4.335

Se se fala de volume de negocio, o sector pesqueiro de Galicia é o que presenta unha facturación
maior en todo o estado, representando case a metade da facturación nacional:
49,91%
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Cataluña
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Na Mariña Ortegal a flota pesqueira ten un volume global de descargas e ventas de peixe e marisco
superior a algún país da UE e conta con dúas das lonxas máis importantes de España: Burela e Celeiro.
Con máis de 120 millóns de euros ao ano a economía da zona depende en gran medida do sector
pesqueiro, de aí, a importancia de lograr entre todos unha industria sostible a todos os niveis.
Este Repositorio de Artes de Pesca ten como finalidade constituír unha ferramenta didáctica e de
doada comprensión que facilite o coñecemento e o aprendizaxe sobre as artes de pesca existentes
para todos os públicos. Nel amósanse as diferentes artes de pesca e as condicións necesarias para
que o sector pesqueiro leve a cabo unhas prácticas respectables tanto a nivel nacional como a nivel
autonómico, enfocándose neste último, na Mariña Ortegal.
O Repositorio de Artes de Pesca divídese en tres apartados:
1- Principais Artes de Pesca en España
2- Artes de Pesca en Galicia: Mariña Ortegal
3- Anexos
De acordo cos diferentes representantes e especialistas do sector pesqueiro da zona consultados, a
fonte de información empregada principalmente para a elaboración deste documento foi o Decreto
15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas
permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da
Comunidade Autónoma de Galicia. Ademais empregáronse outras fontes de información como
artigos, informes, a consulta de información dispoñible das confrarías de pescadores do territorio ou
da Federación Provincial de Confrarías de Lugo.
Conservar o noso mar é tarefa de todos, por iso, precisamos informarnos e aprender sobre as
diferentes artes de pesca a empregar no territorio.
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PRINCIPAIS ARTES DE PESCA EN
ESPAÑA

A continuación realízase una compilación das principais artes de pesca utilizadas no territorio
español, na que se explica a arte de pesca e axuntase unha imaxe para o seu fácil
recoñecemento.

PALANGRE
DESCRICIÓN
O PALANGRE é aquela arte de pesca na que
se atrae os peixes a través de anzois con
carnaza. Os anzois con cebo utilizados soen
ser de diferente tamaño en función da
especie á que se dirixa.
Na liña principal que se coloca paralela ao
fondo colócanse os anzois cebados coa
carnaza.

*Imaxe do estudo La Pe cade a en e de d
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

ARRASTRE
DESCRICIÓN
A arte de pesca de ARRASTRE DE FONDO é de tipo
activo na cal traballan unha ou dúas embarcacións
para o remolque dun gran saco de malla en forma
de embude o cal avanza polo fondo do mar tirado
pola embarcación.
*Imaxe de ANFABASA

CERCO
DESCRICIÓN
O CERCO é unha arte de pesca que consiste en
rodear ou cercar ós cardumes de peixe a través
dunha rede en forma de semicírculo.
O fondo da rede péchase quedando os peixes
atrapados nela.
A rede de cerco soe ter entre 205 e 1.000 metros de
lonxitude e 50 metros de anchura. Na súa parte
superior leva uns flotadores.

*Imaxe de ESPESCA

CHINCHORRO
DESCRICIÓN
A través da arte de pesca do CHINCHORRO cércase
un banco de peixes cunha parede de rede a cal
disponse paralela á costa. As mallas son moi
pequenas para que os peixes queden atrapados,
pero non enredados.
Nos extremos da rede dispóñense cables de arrastre
longos.

* Imaxe da Guía Artes de Pesca FAO

REDE DE ENMALLE O AGALLERA
DESCRICIÓN
A arte de pesca REDE DE ENMALLE O AGALLERA é un
aparello vertical o cal disponse entre dúas augas ou
no fondo, na que os peixes quedan atrapados na luz
da malla polas súas agallas.

*Imaxe da Guía Artes de Pesca FAO

TRASMALLO
DESCRICIÓN
O TRASMALLO é a arte de rede fixa máis tradicional,
formada por tres panos superpostos nas que os
peixes enrédanse se queren atravesalas.
Non é unha arte selectiva, xa que poden quedar
atrapados todo tipo de peixes.

*Imaxe de ESPESCA

TRAMPAS NASAS E ALMADRABAS
DESCRICIÓN
As TRAMPAS son artes de pesca masivos que se
basean nun armazón de redes ou compartimentos
nos que os peixes poden entrar pero non saír.

As nasas son recipientes que se estreitan formando
un embude, nos cales as presas quedan atrapadas.
*Imaxe de ESPESCA

As almadrabas compóñense por un armazón de
cables con flotadores na superficie e se fixan ao
fondo con áncoras, as cales permiten que as redes
que colgan dos cables estean en vertical
*Imaxe de Cultura de Andalucía

CURRICÁN, LIÑAS E ANZOIS
DESCRICIÓN
A través da arte de pesca con CURRICÁN os peixes
son atraídos aos anzois a través de carnada, xa sexa
carnada natural ou artificial (que é a máis
utilizada).

É unha arte de pesca dende embarcación, na que
se usa unha sedela cun ou varios reclamos para que
o peixe síntase tentado na súa captura.

**Imaxe de Diccionario Marítimo Ilustrado,
Castellano-vasco-Vasco-castellano

*Imaxe de Cultura de Andalucía

ARTES DE PESCA EN GALICIA: MARIÑA
ORTEGAL

Seguidamente descríbense as diferentes artes de pesca utilizadas na costa galega e en concreto
na costa da Mariña Ortegal:

OS APARELLOS DE ANZOL
DESCRICIÓN
Os APARELLOS DE ANZOL son aqueles útiles de pesca que se compoñen por cabos de fibra e anzois.
O tamaño dos anzois que se empreguen, non poderá ser inferior ao que se sinala a continuación
atendendo as especies pesqueiras.
Especies
Peixe espada e marraxo
Congro grande, cherna, mero
Pescada, congro, castañeta, ollomol,
tomás e mero
Robaliza, sargo, pargo e bertorella
Faneca, maragota, cabra, vello ou
serrán

Largo
(centímetros)
11,25 ± 4,25
6,00 ± 1,50
3,85 ± 1,15

Abertura
(centímetros)
4,8 ± 1,20
2,30 ± 0,50
1,60 ± 0,40

2,70 ± 0,07
2,05 ± 0,05

1,05 ± 0,15
0,80 ± 0,10

CLASIFICACIÓN
Estes clasifícanse en:
1. A Liña ou Cordel
2. O Palangre
3. O Palangrillo

USO EN OUTROS TERRITORIOS
As técnicas de palangre son utilizadas en toda a costa española: Andalucía, Murcia, Alacante, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Cataluña

FICHA 1

LIÑA OU CORDEL
DESCRICIÓN
A LIÑA OU CORDEL componse por un ou
varios anzois, os cales actúan ligados a man
do pescador, ou ben por medio de carretes
ou viradores de pesca de tracción eléctrica,
hidráulica ou mecánica, e da cal existen
entre outras variantes: as rañeiras, as
poteiras, os curricáns e o chibo.
*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con liña ou cordel pode exercerse durante todo o ano e sen limitación de
zonas, salvo nos períodos nos que se decrete a veda temporal dalgunha especie
ou zona.

FICHA 2

PALANGRE
DESCRICIÓN
O PALANGRE constitúese por unha tralla denominada madre, de lonxitude variable, da cal
parten outros cabos máis finos denominados brazoladas aos cales se empatan os anzois.

CARACTERÍSTICAS

Poden ser de fondo ou de superficie, segundo estea a tralla en contacto ou non co leito
mariño.

Lonxitude máxima dos palangres de
fondo: 7.000 metros
Nº máximo de anzois que se poden
empregar: 2.800
Distancia mínima entre as brazoadas:
2,50 metros

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con palangre en calquera das dúas modalidades poderá ser exercida
durante todo o ano fóra das rías, salvo nos períodos en que se decrete a veda
temporal dalgunha especie ou zona.
TERRITORIO GALP
Valdoviño, Viveiro, Cervo e Burela.

FICHA 3

PALANGRILLO
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

O PALANGRILLO é un aparello de anzol similar ao palangre e do que se diferencia polo seu
menor tamaño.
Lonxitude máxima do palangrillo: 4.000
metros
o Nº máximo de anzois,
dependerá do tamaño ou porte
da embarcación (Anexo 0):
Embarcación tipo I: máx. 1.000 anzois
Embarcación tipo II: máx 1.300 anzois
Embarcación tipo III, IV, V, VI e VII: máx.
1.700 anzois

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

HORARIO
Descanso semanal entre as 16 horas do venres e as 16 horas do domingo.
Descanso semanal entre as 24 horas do venres e as 24 horas do domingo, para as
embarcacións que teñan como peixe obxectivo a pescada.
RÉXIME DE CALAMENTO
A partir das 16 horas do domingo os palangrillos poderán ser calados, pero no
poderán ser levantados antes das 00.00 horas do luns. Tempo no que os buques
deben de regresar a porto e permanecer nel.
A pesca con palangrillo poderase utilizar durante todo o ano e en todas as zonas,
salvo nos períodos en que se decrete a veda temporal dalgunha especie ou zona.
TERRITORIO DO GALP
Cedeira

ARTE DE ENMALLE
DESCRICIÓN
As ARTES DE ENMALLE son aquelas que utilizan panos de rede e están armadas de tal xeito que
capturan as especies mariñas ao quedaren embolsadas ou atrapadas nas mallas das redes
rectangulares que as constitúen.
Estas poden estar formadas por un ou tres panos de rede e, segundo a especie a que vaia dirixida,
poden calarse no fondo ou quedar a deriva.

C LASIFICACIÓN

As artes de enmalle poden ser:

USO EN OUTROS
TERRITORIOS

As redes cálanse en posición vertical, dispoñendo a tralla superior de flotadores e estando a
inferior convenientemente lastrada, e poderán estar ou non apoiadas no fondo.

Artes de enmalle fixas se os
seus extremos quedan fixos ao
fondo
Artes de enmalle de deriva,
cando polo menos un deles
queda libre

Estes clasifícanse en:
O Rasco
A Volanta
Artes Menores Fixas:
As Vetas
As Volantillas
Os Volantís
Os Trasmallos
Os Milos
As Raeiras

As artes de enmalle empréganse
nos seguintes territorios do
estado: Alacante, País Vasco,
Cantabria y Asturias.

FICHA 4

RASCOS
DESCRICIÓN
O RASCO é unha arte de enmalle fixo ao fondo, de forma rectangular, constituído por varios
panos de rede dun só pano, unidos entre si.

CARACTERÍSTICAS

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.
Dimensión mínima de malla: = ou > a 280
milímetros
Lonxitude máxima de cada peza de rede ou
pano que compoñen o rasco: 50 metros
Altura máxima logo de armada, entre tallas
ou relingas: 3,5 metros
Lonxitude máxima total do rasco calado por
embarcación e día:
o Embarcación tipo IV e V: 3.000
metros, equivalentes a 60 pezas
o Embarcación tipo VI: 4.000 metros,
equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo VII: 6.000 metros,
equivalentes a 120 pezas

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de
pesca empregados en Galicia, Autor
Miguel Fariña Castro

HORARIO
Descanso semanal entre as 18 horas do venres e as 10 horas do domingo.
RÉXIME DE CALAMENTO
A partir das 12 horas do domingo as artes poderán ser caladas, pero no poderán
ser levantados antes das 00.00 horas do luns. Tempo no que os buques deben
de regresar a porto e permanecer nel.
O rasco, na súa totalidade, deberá estar a bordo ás 12 horas do venres.
A pesca con rascos poderase exercerse durante todo o ano e non poderá
utilizarse dentro das liñas de referencia (Anexo I), salvo os períodos en que se
decrete a veda temporal dalgunha especie ou zona.
En ningún caso poderase utilizar o rasco en fondos inferiores de 50 metros.

FICHA 5

VOLANTAS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

As VOLANTAS é unha arte de pesca de enmalle fixo ao fondo, de forma rectangular, constituído
por varias pezas de rede dun só pano, unidos entre si, que se cala mediante un sistema de
fondeamento, provisto de lastres ou chumbos na relinga inferior e flotadores na tralla superior
para mantelo en sentido vertical sobre o fondo.
Dimensión mínima de malla: = ou > a 90
milímetros
Lonxitude máxima de cada peza de rede
ou pano que compoñen a volanta: 50
metros
Altura máxima logo de armada, entre
tallas ou relingas: 10 metros
Lonxitude máxima total da volanta por
embarcación e día:
o Embarcación tipo IV e V: 3.000
metros, equivalentes a 60 pezas
o Embarcación tipo VI: 4.000
metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo VII: 5.000
metros, equivalentes a 100
pezas

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de
pesca empregados en Galicia, Autor Miguel
Fariña Castro

RÉXIME DE CALAMENTO
• A pesca con volanta poderase exercerse durante todo o ano e non poderá utilizarse
dentro das liñas de referencia (Anexo I), salvo os períodos en que se decrete a veda
temporal dalgunha especie ou zona.
TERRITORIO DO GALP
Valdoviño, Cedeira, Ortigueira, Viveiro, Xove, Cervo e Burela.

FICHA 6

VETAS
DESCRICIÓN
As VETAS 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.
FICHA 7

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

CARACTERÍSTICAS

Dimensión mínima de malla da veta: = ou > a 60 milímetros.
Dimensión mínima de malla da veta para a captura de linguado e pescada
en porcentaxe superior ao permitido (30% da captura total): non será
inferior a 80 milímetros,
Lonxitude máxima de cada peza que compoñen a veta: 50 metros
Altura máxima logo de armada, entre tallas ou relingas: 3 metros
Lonxitude máxima total da veta calada por embarcación e día:
o Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas
o Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110 pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a 140 pezas.

HORARIO
A utilización da veta é diúrno
O horario de traballo ou calamento pode realizarse 2 horas antes do orto e
levantarase ata 2 horas despois do ocaso, e se transportará ao porto coa
embarcación.
RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con vetas poderase exercerse durante todo o ano, e a área de calamento
será por fora das liñas de referencia (Anexo III), salvo os períodos de veda temporal
dalgunha especie ou zona.
A pesca con vetas poderase exercerse durante todo o ano, e a área de calamento
será = ou > a 10 metros, salvo os períodos de veda temporal.
TERRITORIO DO GALP
Valdoviño, Cedeira, Ortigueira, Viveiro, Xove, Cervo e Burela.

VOLANTILLAS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

As VOLANTILLAS 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 calamento vertical, por efecto do seu
armamento entre dúas trallas, a superior cun sistema de flotación e a
inferior lastrada.

Imaxe de FAO

Dimensión mínima de malla da volantilla: 60 milímetros.
Dimensión máxima de malla da veta para a captura de linguado e
pescada en porcentaxe superior ao permitido (30% da captura total):
90 milímetros
Dimensión mínima de malla para a conservación dos recursos
pesqueiros a través de medidas técnicas de protección dos xuvenís de
organismos mariños: non será inferior a 80 milímetros
Lonxitude máxima de cada peza que compoñen a volantilla: 50 metros
Nº máximo de mallas en sentido vertical, independentemente do
tamaño de malla: 70
Lonxitude máxima total da volantilla por embarcación e día:
o Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas
o Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110
pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a 140
pezas.

HORARIO
A utilización da volantilla é diúrno
O horario de traballo ou calamento pode realizarse 2 horas antes do orto e
levantarase ata 2 horas despois do ocaso, e se transportará ao porto coa
embarcación.
TERRITORIO DO GALP
Mañón e O Vicedo.

FICHA 7

VOLANTÍNS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

O VOLANTÍN é unha arte de enmalle fixo ao fondo, formado por un só pano de rede de forma
rectangular, construído por varias pezas, unidas entre si dotadas dunha relinga inferior de
chumbos e unha superior de flotadores que o manteñen vertical sobre o fondo.
Dimensión mínima de malla do volantín: =
ou > a 110 milimetros.
Lonxitude máxima de cada peza de rede ou
panos que compoñen o volantín: 50 metros
Altura máxima logo de armada, entre trallas
ou relingas: 5 metros
Lonxitude máxima total do volantín por
buque e día:
o Embarcación tipo I e II: 2.000
metros, equivalentes a 40 pezas
o Embarcación tipo III: 4.000 metros,
equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500
metros, equivalentes a 110 pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000
metros, equivalentes a 140 pezas.

*Imaxe de FAO

HORARIO
A utilización do volantín é nocturno.
O horario de traballo ou calamento pode alargarse 2 horas antes do ocaso.
Os volantíns débense retirar do seu calamento 4 horas despois do orto.
RÉXIME DE CALAMENTO
Non se poderá pescar con esta arte, en ningún caso, por dento das liñas de
referencia (Anexo I).
Poderase utilizar todo o ano, salvo durante o período de veda temporal
dalgunha especie ou zona.
Non se pode pescar empregando o volantín en fondos inferiores a 10 metros.

FICHA 8

TRASMALLOS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

O TRASMALLOS é unha arte de enmalle formado por
tres panos de rede superpostos. Os panos exteriores
teñen a mesma luz de malla, e o central, onde quedan
atrapados os peixes, é maís tupido.

Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

Dimensión das mallas dos panos exteriores: entre 400 e 500 milímetros
Dimensión do pano central entre 70 e 90 milímetros.
As dimensións máximas de malla poden superarse sempre que a altura da
arte non supere os 2,5 metros.
Lonxitude máxima de cada unha das pezas da rede ou panos que
compoñen o trasmallo: 50 metros
Altura máxima de cada unha das pezas da rede ou panos que compoñen o
trasmallo, logo de armada, entre tallas ou relingas: 2,5 metros
Lonxitude máxima do total do trasmallo que se calará por embarcación e
día:
Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas
Se traballan por dentro do Anexo III, 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 Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110 pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a
o 140 pezas.

HORARIO
A utilización do trasmallo é diurna ou nocturna, e son excluíntes entre si.
O descanso semanal será obrigatorio desde as 12 horas do venres ata as 12 horas
do domingo.

RÉXIME DE CALAMENTO
No horario de traballo diurno, o calamento do trasmallo poderá realizarse dúas
horas antes do orto e levantarase como máximo dúas horas despois do ocaso.
No horario de traballo nocturno o calamento poderá realizarse dúas horas antes do
ocaso e levantarse como máximo dúas horas despois do orto.
En ambos casos débese transportar ao porto coa embarcación.
As embarcacións > ou = a 2,5 TRB ou 1,75 GT, non poderán pescar con trasmallo por
dentro das liñas de referencia do Anexo III. Esta arte poderase empregarse durante
todo o ano, salvo durante o período de veda temporal dalgunha especie ou zona.
As embarcacións < de 2,5 TRB ou 1,75 GT poderán utilizar trasmallos por dentro das
liñas do Anexo III a unha distancia mínima de 100 metros da costa ou a unha
profundidade mínima de 5 metros, no período compreendido entre o 1 de
decembro e o 30 de abril, salvo o período em que se decrete a veda temporal
dalgunha espécie ou zona.
TERRITORIO GALP
Cariño, Mañón, O Vicedo, Crevo e Burela.
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MIÑOS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

O MIÑO é unha arte de enmalle fixa ao fondo, formada
por tres panos de rede superpostos, similar ao trasmallo,
do que se diferencia polo seu maior tamaño e amplitude
das súas mallas.

Imaxe de FAO

Dimensión mínima de malla dos panos exteriores : = ou > a 90
milímetros
Lonxitude máxima de cada unha das pezas da rede ou panos que
compoñen o miño: 50 metros
Altura máxima de cada unha das pezas da rede ou panos que
compoñen o miño, logo de armada, entre tallas ou relingas: 3 metros
Lonxitude total máxima do miño por embarcación e día:
Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas
o Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110
pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a 140
pezas.

HORARIO
O descanso semanal compréndese entre as 15 horas do venres ata as 9 horas do
domingo.
RÉXIME DE CALAMENTO
O miño pódese empregar durante todo o ano salvo no período de veda dalgunha
especie ou zona.
Non se pode pescar, en ningún caso ,por dentro das liñas de referencia sinaladas no
Anexo II, salvo no período de vedada centola e boi, que débese empregar por fora
das liñas de referencia do Anexo I.
A partir das 9 horas do domingo as embarcacións poderán saír do porto , pero os
miños non se poden calar ata as 10 horas, e non poderán ser levantados antes das
00.00 horas do luns, durante este período os buques deberán regresar a porto e
permanecer nel.
A totalidade dos miños teñen que estar a bordo ás 14 horas do venres.
Cada 24 horas, os miños deberán ser levantados do seu calamento para recoller as
capturas e evitar a súa deterioriación.
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RAEIRAS
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

A RAEIRA é unha arte de enmalle dun so pano, similar ao rasco, pero as súas pezas son de
menor tamaño.

Dimensión mínima de malla: = ou > a 280 milímetros
Lonxitude máxima de cada unha das pezas da rede ou panos que
compoñen a raeira: 50 metros
Altura máxima entre tallas ou relingas: 2 metros
Lonxitude total máxima da raeira por embarcación e día:
o Embarcación tipo I e II: 2.000 metros, equivalentes a 40 pezas
o Embarcación tipo III: 4.000 metros, equivalente a 80 pezas
o Embarcación tipo IV e V: 5.500 metros, equivalentes a 110 pezas
o Embarcación tipo VI e VII: 7.000 metros, equivalentes a 140
pezas.

HORARIO
O descanso semanal compréndese entre as 15 horas do venres ata as 9 horas do
domingo.
RÉXIME DE CALAMENTO
As embarcacións > ou = a 2,5 TRB ou 1,75 GT, non poderán pescar con raeira por
dentro das liñas de referencia do Anexo III.
As embarcacións < de 2,5 TRB ou 1,75 GT poderán utilizar raeira s por dentro
das liñas do Anexo III no período comprendido entre o 1 de decembro e o 30 de
abril, salvo o período en que se decrete a veda temporal dalgunha especie ou
zona.
Na época de veda da centola e do boi, non se poderá pescar con raeira por
dentro das liñas de referencia do Anexo I.
TERRITORIO GALP
Cariño, Mañón, O Vicedo, Cervo, Foz, Ribadeo e Burela.

FICHA 11

XEITO
DESCRICIÓN
O XEITO é unha arte de enmalle de deriva constituído por un pano rectangular estendido entre
dúas trallas, a superior, que consta dun sistema de flotación por boias que permite o calamento
a profundidade, variable e a inferior que está lastrada con chumbos.

CARACTERÍSTICAS

Debe permanecer unido á embarcación mediante un cabo de lonxitude variable,
de malla do xeito: entre 23 e 40
quedando o outroDimensión
extremo libre.
milímetros
Lonxitude máxima total do xeito autorizada
por buque e día, non poderá exceder en
ningún caso de 1.000 metros
Altura máxima logo de armada, entre tallas
ou relingas: 16 metros.
Lonxitude de cada unha das pezas de rede
ou panos que compoñen os xeitos: 70
metros, e como máximo 100 metros co pano
estirado.

HORARIO
O descanso semanal compréndese entre as 12 horas do sábado e as 12 horas do
luns.
RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con xeito poderase exercer durante todo o ano, dentro ou fóra das rías,
salvo os períodos en que se decrete a veda temporal de algunha especie ou
zona.

ARTE DE CERCO
DESCRICIÓN

As artes de cerco clasifícanse en:
O Cerco
O Racú e Piobardeira
O Cerco para a captura de
bolos, lanzós e voadores.

USO EN OUTROS
TERRITORIOS

C LASIFICACIÓN

A ARTE DE CERCO é 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 en vertical por pesos, cuxos estremos terminan en puño, que circunda
cardumes e se cerra pola súa parte inferior por medio dun cabo que se chama xareta.
As artes de cerco son tamén
utilizadas en toda a costa
española
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CERCO
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

Dimensións mínimas de
malla do cerco: non inferior
a 14 milímetros
Altura máxima do cerco,
logo de armada entre tallas
ou relingas: 130 metros.
Lonxitude máxima das
artes de cerco será de 600
metros, excluídos os puños,
cada un dos cales non
poderá exceder os 30
metros.

USO EN OUTROS TERRITORIOS

O CERCO é unha arte de pesca na que os cardumes das especies
son capturados polo movemento da rede rectangular que as
embolsa. A rede está sustentada por unha serie de flotadores e
pesos, cuxos estremos terminan en puño, que circunda cardumes
e se cerra pola súa parte inferior por medio dun cabo que se chama
xareta.

Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

Eslora mínima entre
perpendiculares de 9
metros, ou 11 metros
de eslora total.
As embarcacións non
poden utilizar bote
auxiliar con luz artificial
para as tarefas de pesca
A embarcación auxiliar
deberá estar rexistrada
na folla de asento da
embarcación principal e
terá o mesmo folio e
matrícula que esta

HORARIO
As embarcación que utilicen o cerco terán que estar no porto ás 14 horas do venres
e non poderán saír del ata ás 12 horas do luns.
RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con cerco poderase exercer durante todo o ano, fóra das liñas de referencia
do Anexo II, salvo os períodos en que se decrete a veda temporal de algunha
especie ou zona.
TERRITORIO GALP
Xove, Buerla e Viveiro.
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RACÚ E PIOBARDEIRA
DESCRICIÓN

CARACTERÍSTICAS

Dimensións mínimas de
malla
do
racú
e
piobardeira: = ou > a 14
milímetros
Lonxitude das redes do
racú e da piobardeira:
máximo 150 metros
Altura das redes do racú e
da piobardeira: máximo 25
metros
Admítense
calóns
abranguidos ente 15 e 20
metros.

USO EN OUTROS
TERRITORIOS

O RACÚ e PIOBARDEIRA son artes de cerco tradicionais en Galicia, e de menores dimensións
que o cerco.
Tanto o racú como a
piobardeira poderán ser
utilizadas
só
por
embarcacións de tipo III
e IV (Anexo 0)
O racú e a piobardeira
non
poden
ser
utilizadas
por
embarcacións
auxiliares.

HORARIO
O racú e a piobardeira poden desenvolverse en xornadas diúrnas ou nocturnas,
sendo excluíntes entre si.
As embarcacións deberán estar no porto ás 16 horas do venres e non poderán saír
del ata as 12 horas do luns.
RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con racú e a piobardeira poderase exercer durante todo o ano, fóra das
liñas de referencia do Anexo III, salvo os períodos en que se decrete a veda
temporal de algunha especie ou zona.
Nas rías de Arousa, Pontevedra e Vigo estas artes téñense que utilizar por fóra das
liñas de referencia do Anexo II, dende o 1 de maio ata o 30 de setembro.
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CERCO PARA A CAPTURA DE BOLOS,
LANZÓNS E VOADORES
DESCRICIÓN
..
O CERCO
PARA A CAPTURA DE BOLOS, LANZÓS E VOADORES
son artes de cerco utilizadas para a captura de especies da
familia Ammoditidae (bolos e voadores). As capturas que se
obteñen deste xceeito poden ser destinadas indistintamente
a carnada viva ou morta, ou a outros fins comerciais.

CARACTERÍSTICAS

A dimensión da malla
que ser = ou > a
milímetros
Lonxitude máxima
redes: 150 metros
Altura
máxima
redes:40 metros

ten
10
das
das

Admítense
calóns
abranguidos entre 15 e 20
metros.

USO EN OUTROS
TERRITORIOS

Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

As embarcacións que
temporalmente
pretenden dedicarse
á captura de bolos,
lanzóns e voadores
con cerco deberán ter
autorización previa da
Consellería
competente en pesca
marítima.

HORARIO
A pesca con cerco para a captura de bolos e voadores ten que realizarse en
xornadas exclusivamente diúrnas.
A actividade de pesca con estas artes non poderá exercerse desde as 00.00 horas do
sábado ata ás 24 horas do domingo.
Os buques deberán regresar ao porto e permanecer nel durante ese período.
RÉXIME DE CALAMENTO
Non se pode faenar por dentro das liñas de referencia do Anexo III.

NASAS
UTILIZADAS
NA
PROFESIONAL MARÍTIMA

PESCA

DESCRICIÓN
As NASAS son artes pasivas, fixas de fondo, construídas en forma de cestos ou gaiolas, que se
compoñen por un armazón ríxido ou semirríxido de diversos materiais, e que normalmente está
recuberto de rede.

As artes de cerco clasifícanse en:
1. Nasas para peixes
2. Nasa voitirón
3. Nasa para anguía

CAPTURAS INCIDENTAIS

CLASIFICACIÓN

As nasas están provistas dunha ou varias aberturas ou bocas de extremos lisos, non punzantes, as
cales permiten a entrada das diferentes especies ao seu interior. As especies son atraídas ao
interior xeralmente por un engado colocado dentro del.
Admítense capturas incidentais
doutras especies distintas, sempre
que:
sexan
de
tamaño
regulamentario
non estean en veda ou
femias de crustáceos
ovadas
Senón deberán ser devoltas ao mar
inmediatamente despois da súa
captura.

CARACTERÍSTICAS
As características técnicas que teñen que cumprir as nasas son as que seguen:
As nasas teñen que ser largadas ou caladas de forma que constitúan caceas, trens ou
tandas, na que cada nasa se empata a unha tralla e esta únese ao cabo madre.
Lonxitude máxima total das artes da nasa: non máis de 2.500 metros por
embarcación. Excepto no caso da nasa de peixe, que será como máximo de 3.000
metros
RÉXIME DE CALAMENTO
As nasas volverán a terra na época de veda das especies, e permanecer almacenadas
nos lugares destinados a este fin.
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NASAS PARA PEIXES
DESCRICIÓN
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 troncocónica cara
ao interior da nasa.
O recubrimento da nasa é a rede.

CARACTERÍSTICAS

Os aros metálicos circulares terán un
diámetro máximo de 2 metros.
Altura da nasa para peixes ou varelas
verticais: máx. 800 milímetros.
Dimensión da malla mínima: 60
milímetros.

.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
Nº máximo de nasas para peixes permitido: 48, independentemente do tamaño da
embarcación.
O número de embarcacións autorizadas para o uso de nasas para peixe non deberá
exceder as existentes no momento da entrada en vigor o Decreto 15/2011, do 28 de
xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas
permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.
HORARIO
A utilización de nasas para peixes será diúrna.
O horario de traballo do 1 de maio ao 30 de setembro será de 7 horas ata 17 horas.
O horario de traballo do 1 de outubro ao 30 de abril será de 7 horas a 15 horas.
TERRITORIO GALP
Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañon e O Vicedo.

RÉXIME DE CALAMENTO
As nasas para peixe deberán ser levantadas e levadas a porto diariamente.
O uso de nasas será autorizado en fondos superiores a 30 metros de
profundidade e por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
A zona de traballo coa nasa para peixe será sempre por fóra das liñas do Anexo I
Non obstante, desde cabo Corrubedo ata cabo Silleiro, e no período que vai
desde o 1 de abril ata o 30 de setembro, calaranse por fóra sa liña que une as
Illas de Sagres, Sálvora, Ons, Onza, Cíes, Agoeiro e CArallóns co Cabo Silleiro, ata
a liña de base recta establecida no Real Decreto 2510/ 1977, do 5 de agosto,
sobre o trazado de liñas de base rectas en desenvolvemento da Lei 20/1967, do
8 de abril, sobre extensión das augas xurisdicionais españolas a 12 millas, para
efectos de pesca.
Pódense utilizar todo o ano, salvo nos períodos que se decrete a veda temporal
dalgunha especie ou zona.
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NASA VOITIRÓN
DESCRICIÓN
A NASA VOITIRÓN consta dunha parte central rectangular de rede, chamada parada, na que se
sitúan perpendicularmente tres funís concéntricos de rede no seu extremo, e que desembocan
nunha cámara onde quedan atrapados os peixes.

CARACTERÍSTICAS

Lonxitude máx: 6 metros
Altura ou diámetro máx:
o Primeiro aro: alto 500
milímetros; largo 700
milímetros
o Segundo aro: diámetro máximo
400 milímetros
o Terceiro aro: diámetro máximo
350 milímetros
o Cuarto aro: diámetro máximo
340 milímetros
Dimensión da malla mínima: 14
milímetros na parte dos funís
Dimensión da malla mínima: 16
milímetros na parte da parada

*Imaxe do libro Jawless Fishes of the World:

NÚMERO
Nº máximo de nasas voitirón: 80 por embarcación, independentemente do
tamaño desta.
O número de embarcacións autorizadas para o uso da nasa voitirón non
deberá exceder as existencias no momento da entrada en vigor do Decreto
15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles,
equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos
recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma
de Galicia.
HORARIO
A utilización de nasas voitirón serán tanto diúrna como nocturna.

RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con nasa voitirón só está autorizada nas rías de Ferrol, Arousa e Vigo
Para o seu uso é necesario un plan de xestión aprobado pola Consellería
competente en materia de pesca.
É necesaria autorización da Consellería competente en ambiente no caso de
empregarse en augas continentais, entre os límites superior e inferior das
desembocaduras dos ríos.
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NASA PARA ANGUÍA
DESCRICIÓN
A NASA PARA ANGUÍA ten forma case cilíndrica, con dúas aberturas nas caras opostas, unha de
entrada en forma de funil e outra provista de tapadeira, que serve para retirar as capturas.

CARACTERÍSTICAS

Lonxitude máx: 670 milímetros
Altura ou diámetro máx: 350 milímetros

* Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
Nº máximo de nasas para anguía: 80 por embarcación, independentemente do
tamaño desta.
O número de embarcacións autorizadas para o uso da nasa para anguía non
deberá exceder as existencias no momento da entrada en vigor do Decreto
15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles,
equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos
mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

HORARIO
A utilización de nasas para anguía será en horario exclusivamente diúrno.

RÉXIME DE CALAMENTO
A pesca con nasa para anguía non ten limitacións de zona
O seu uso deberá sempre facerse mediante plans de xestión aprobados pola
Consellería competente en pesca marítima.
No caso de empregarase en augas continentais, entre os límites superior e
inferior das desembocaduras dos ríos, deberá contarse, ademais, coa
autorización da Consellería competente en materia de ambiente.
Poderá utilizarse todo o ano, salvo os períodos en que se decrete a veda
temporal dalgunha especie ou zona.

ARTES DE ARRASTRE
DESCRICIÓN

As artes de arrastre clasifícanse en:
1. Artes de fondo
2. Arrastre semipeláxico
3. Arrastre peláxico

USO EN OUTROS TERRITORIOS

CLASIFICACIÓN

As ARTES DE ARRASTRE son artes de pesca activa nas que as especies son capturadas polo
movemento do aparello que as embolsa e consisten nunha rede con ou sen portas, remolcada por
unha ou varias embarcacións.
Admítense capturas incidentais A
pesca con artes de arrastre é unha
técnica utilizada en toda a costa
española.
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ARRASTRE DE FONDO, ARRASTRE
SEMIPELÁXICO, ARRASTRE PELÁXICO
DESCRICIÓN
O ARRASTRE DE FONDO realízase en contacto co
fondo e é utilizado para capturar especies
bentónicas e demersais.
*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en
Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

O ARRASTRE SEMIPELÁXICO utilizase para a
captura de especies peláxicas e demersiais.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en
Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

O ARRASTRE PELÁXICO e utilizado para a captura
de especies peláxicas.
*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en
Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

HORARIO
As embarcacións que estean incluídas ou dadas de alta no Rexistro de Buques
Pesqueiros de Galicia ou teñan como porto base algún desta comunidade
autónoma e que realicen o arrastre costeiro ou litoral nas augas do ámbito
territorial de Galicia, deberán cesar a súa actividade como mínimo desde as 24
horas do venres ata as 24 horas do domingo, e permanecer no porto durante
este descanso.
PROHIBICIÓNS
Esta prohibido o arrastre nas augas interiores de Galicia, agás o seu uso con fins
científicos e de experimentación, para o cal necesitará a autorización expresa da
Consellería competente en materia de pesca marítima.

ARTES REMOLCADAS OU HALADAS Á
MAN
DESCRICIÓN

As artes de cerco clasifícanse en:
1.Bou da vara
2.Rapeta ou bou de man
3.Boliche ou chichorro

USO EN OUTROS TERRITORIOS

CLASIFICACIÓN

As ARTES REMOLCADAS OU HALADAS Á MAN son artes de arrastre multiespecíficas, dirixidas a
determinadas pesqueiras en función do momento do ano ou da zona de traballo onde se utilizan.

Admítense capturas incidentais Nº
de embarcacións autorizadas: non
deben de exceder das existentes no
momento da entrada en vigor do
Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro,
polo que se regulan as artes,
aparellos, útiles, equipamentos e
técnicas
permitidos
para
a
extracción profesional dos recursos
mariños vivos en augas de
competencia
da
Comunidade
Autónoma de Galicia.
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BOU DE VARA
DESCRICIÓN
O BOU DE VARA caracterízase porque a apertura da arte se mantén polo efecto dunha vara
transversal e a acción de remolque exercida polo motor da embarcación.

CARACTERÍSTICAS

Lonxitude máxima do calón: 6 metros
Lonxitude máxima do cope: 6 metros
Lonxitude máxima da vara. 6 metros
Chumbada máxima: 10 kg
Altura máxima: 3,5 metros
Dimensión mínima da malla:
o Calón: 60 milímetros
o Cope: 50 milímetros

* Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

HORARIO
Autorízase o seu uso de luns a venres, entre as 8 horas e as 14:30 horas no
período comprendido entre novembro e marzo (ambos inclusive)
Para a captura da nécora francesa ou conguito terá horario nocturno, desde o
ocaso ata o orto e deberase rexistrar a actividade expresamente para este
recurso.
Os horarios nocturno e diúrno serán excluíntes entre si.
LIMITACIÓNS NO USO
Esta arte só poderá autorizarse a través do oportuno plan de xestión
O uso do bou de vara está soamente autorizado no ámbito da ría de Arousa
Cando se empregue o bou de vara en polígonos de cultivo mariños deberase
evitar tocar as cordas das bateas.
Nas canles de navegación só se permite pescar nas súas beiras.
Nas zonas de libre marisqueo so se poderá utilizar en profundidades superiores a
10 metros (contados dende onde ten a posición a arte)
A potencia máxima das embarcacións ser de 50 CV.
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RAPETA OU BOU DE MAN
DESCRICIÓN
A RAPETA OU BOU DE MAN é unha arte mixta de remolque e cerco, na que a acción de remolque
se efectúa por medo de halador ou á man.

CARACTERÍSTICAS

Lonxitude máxima do calón: 6 metros
Lonxitude máxima do cope: 6 metros
Lonxitude máxima da vara. 6 metros
Chumbada máxima: 10 kg
Altura máxima: 3,5 metros
Dimensión mínima da malla:
o Calón: 60 milímetros
o Cope: 50 milímetros

* Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

HORARIO
Autorízase o seu uso de luns a venres, entre as 8 horas e as 14:30 horas no período
comprendido entre novembro e marzo (ambos inclusive).
Para a captura da nécora francesa ou conguito terá horario nocturno, desde o
ocaso ata o orto e deberase rexistrar a actividade expresamente para este
recurso.
Os horarios nocturno e diúrno serán excluíntes entre si.
LIMITACIÓNS NO USO
Esta arte só poderá autorizarse a través do oportuno plan de xestión
O seu uso está soamente autorizado na ría de Arousa, Vigo e Pontevedra.
O seu uso limítase aos seguintes supostos:
o Nas canles de navegación só se permite pescar nas súas beiras.
o Nas zonas de libre marisqueo so se poderá utilizar en profundidades
superiores a 10 metros (contados dende onde ten a posición a arte).
A potencia máxima das embarcacións é de 50 CV.
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BOLICHE OU CHINCHORRO
DESCRICIÓN
O BOLICHE OU CHINCHORRO é unha arte mixta entre arrastre e cerco, que consta cunha tralla
superior de flotadores, tralla inferior con lastre, calóns nos extremos de cada á ou penada, mesa
e cope.

CARACTERÍSTICAS

Lonxitude máxima das ás: 100 metros
Lonxitude máxima da mesa: 2 metros
Lonxitude máxima do cope: 7 metros
Lonxitude máxima da coroa: 3
metros
Dimensión mínima da malla será = ou
> a 25 milímetros
Chumbada máxima: 1 kg cada 4
metros
Lonxitude da relinga de chumbo > a
lonxitude do pano da rede. E como
mínimo por cada metro de pano de
rede terá 1,30 centímetros de relinga
de chumbo.

* Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

HORARIO
Poderase utilizar entre os meses de xullo e outubro, de luns a venres, en horario
exclusivamente diúrno, do orto ao ocaso.
LIMITACIÓNS NO USO
Esta arte só poderá autorizarse a través do oportuno plan de xestión.
Prohíbese realizar o halado con cabo dado á terra.
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MEDIOMUNDO
DESCRICIÓN
É unha arte de pesca formada por un aro de ferro e armado de ventos que se unen nunha argola
da que parte un único cabo. O cabo pode ir suxeito a unha vara ou por medio dunha polea. O aro
leva un cope de malla.
CARACTERÍSTICAS

O diámentro máximo: 6 metros.
O tamaño de malla mínima do cope
será = ou > a 14 milímetros.

* Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

HORARIO
As embarcacións autorizadas a pescar con mediomundo terán horario diúrno de
luns a venres.
RÉXIME DE CALAMENTO
A arte de mediomundo poderá utilizarse en calquera zona e en todas épocas do
ano, salvo nos períodos en que se decrete a veda temporal dalgunha especie ou
zona.

EMBARCACIÓN AUTORIZADAS
O número de embarcacións autorizadas non deberá exceder das existentes no
momento da entrada en vigor do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que
se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a
extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da
Comunidade Autónoma de Galicia.

NASAS PARA O MARISQUEO
DISPOSICIÓNS COMÚNS
Tanto para a definición, as capturas incidentais e o réxime de calamento, haberá que aterse ao
disposto nos artigos 79, 82 e 80 do Decreto.

1.Nasa para nécora e camarón.
2.Nasa para langosta e bogavante.
3.Nasa para centola.

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

Para o marisqueo profesional regúlanse
as seguintes nasas:

As nasas serán largadas ou
caladas de forma que
constitúan caceas, trens ou
tandas, nas cales cada nasa
se empata a unha tralla e
esta, pola súa vez, se une ao
cabo madre.
A súa lonxitude máxima das
artes de pesca será de 2.500
metros/embarcación,
excepto no caso da nasa de
polbo, que será dun máximo
de 5.000 metros.

TERRITORIO GALP
Valdoviño, Cedeira, Cariño. Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Viveiro, Xove.
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NASAS PARA NÉCORA E CAMARÓN

CARACTERÍSTICAS

Construirase deforma cilíndrica ou poliédrica.
A lonxitude máxima : 550 milímetros.
A alturá máxima : 350 milímetros.
A boca de entrada do seu diámetro maior terá un
máximo de 160 milímetros.
Durante a veda da nécora, a boca da entrada non
superará os 50 milímetros no seu diámetro
maior.
Cando esté recuberta pola rede, a dimensión da
malla mínima será de 16 milímetros e cando
estea recuberta por outro material, o lado do
cadrado dos ocos que formen non será inferior a
10 milímetros.

* Imaxe do estudo Artes e aparellos
de pesca empregados en Galicia,
Autor Miguel Fariña Castro

NÚMERO
O número máximo de nasas permitido estará en función do tamaño da embarcación
e do número de tripulantes:
Embarcacións tipo I e II: máximo de 50 nasas/embarcación + 50
nasas/tripulante e ata un máximo de 150 nasas.
Embarcación tipo III: máximo de 100 nasas/embarcación + 50
nasas/tripulante e ata un máximo de 250 nasas.
Embarcacións tipo IV,V,VI,VII: máximo de 150 nasas/embarcación + 50
nasas/tripulante, ata un máximo de 350 nasas.
HORARIO
O lance da nécora e camarón será nocturno. A Actividade desenvolverase desde
dúas horas antes do ocaso do domingo ata dúas horas despois do orto do
venres.
Nas zonas onde non haxa polbo, a consellería competente en materia de
marisqueo poderá autorizar o calamento diúrno, dende dúas horas antes do
orto do luns ata dúas horas despois do ocaso do venres.
O horario diúrnos e nocturno son excluíntes entre si.

RÉXIME DE CALAMENTO
A nasa poderá utilizarse durante todo o ano, respectándose o establecido no
artigo 84.5. A súa pesca non ten limitacións de zonas, salvo os períodos en que
se decrete a venda temporal dalgunha especie ou zona.
As nasas deberán ser levantadas e levadas a porto diariamente, unha vez
cumprido o horario de traballo.
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NASA PARA LAGOSTA E LUMBRIGANTE
CARACTERÍSTICAS

De forma cilíndrica ou poliédrica.
Lonxitude máxima de 550 milímetros.
Altura máxima de 350 milímetros.
A boca de entrada no seu diámetro
maior terá 230 milímetros de máximo.
Cando estea recuberta con rede, a
dimensión de malla mínima será de 70
milímetros e cando estea recuberta
doutro material, o lado do cadrado dos
ocos que formen non será inferior a 35
milímetros.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
O número máximo de nasas será de 40 nasas/embarcación + 20/tripulante:
Embarcacións tipo I e II: máximo 80 nasas.
Embarcación tipo III: máximo 100 nasas.
Embarcación tipo V,VI y VII: máximo 140 nasas.
HORARIO
O lance da nasa para langosta e lubrigante será nocturno. A actividade
desenvolverase desde dúas horas antes do ocaso ata dúas horas despois do orto.
O descanso semanal estará comprendido entre dúas horas despois do orto do
venres ata dúas horas despois do ocaso do domingo.
RÉXIME DE CALAMENTO
A nasa poderá utilizarse todo o ano, salvo os períodos en que se poida decretar a
veda temporal dalgunha especie ou zona.
Este tipo de nasas deberán ser levantadas e levadas a terra a fin de semana, unha
vez cumprido o horario de traballo dos venres.
A zona de traballo será sempre por fóra das liñas de referencia que sinalan no
anexo I.

FICHA 25

NASA PARA CENTOLA

CARACTERÍSTICAS

Forma cilíndrica e poliédrica. Poderá ser
de dous tipos:
o Armazón de varelas de ferro,
madeira ou aceiro sen envoltura
de rede.
o Con envoltura de rede
Lonxitude máxima de 600 milímetros.
Diámetro máximo de 450 milímetros.
A boca de entrada no eixe maior será
como mínimo de 250 milímetros.
A separación de varelas que forman a
armazón será como mínimo de 55
milímetros.
Cando estea recuberta con rede, a
dimensión da malla mínima será de 90
milímetros e cando estea doutro
material non será inferior a 55
milímetros.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
Mesma distribución que a establecida para a nasa de langosta e lumbrigante no
artigo 131.
HORARIO
O lance da nasa será exclusivamente diúrno. O horario de traballo será desde
as 6.00 horas ata as 16.00 horas, de luns a venres.
RÉXIME DE CALAMENTO
A zona de traballo para a nasa será por fóra das liñas de referencia que se sinala
no ANEXO I.
No período comprendido entre a apertura da veda e o 30 de abril, ambos
inclusive, poderán utilizarse por fóra das liñas de referencia sinaladas no anexo
V.
As nasas deberán ser levantadas e levadas a terra a fin de semana.
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CARACTERÍSTICAS

NASA PARA POLBO
Poderán empregarse tanto nasas pechadas,
como abertas pola cara superior.
A lonxitude máxima será de 550 milímetros.
A altura ou diámetro máximo será de 350
milímetros.
A boca de entrada no eixe maior será como
mínimo de 160 milímetros, agás as nasas
abertas que levarán libre toda a cara
superior.
Tanto a dimensión de malla mínima, como o
lado cadrado dos ocos, cando estea
recuberto doutro material serán os mesmos
que os empregados na nasa de nécora ou
camarón establecidos no artigo 126.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
O número máximo de nasas permitido estará en función do tamaño da embarcación e
do número de tripulantes enrolados e a bordo:
Embarcacións tipo I e II: máximo de 75 nasas/embarcación + 50
nasas/tripulante, ata un máximo de 175 nasas.
Embarcación tipo III: máximo de 150 nasas/embarcación + 50 nasas/tripulante,
ata un máximo de 300 nasas.
Embarcación tipo IV, V, VI e VII: máximo de 250 nasas/embarcación + 50
nasas/tripulante, ata un máximo de 550 nasas.

HORARIO
A actividade realizarase en xornada diúrna. O horario será fixado pola consellería
competente en materia de pesca marítima.
RÉXIME DE CALAMENTO
As nasas para polbo poderán permanecer no seu calamento, incluso durante o
período de descanso semanal.
A través dos plans de xestión aprobados pola consellería competente en materia
de marisqueo estableceranse os períodos, zonas e condicións para o calamento
das nasas pechadas.
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NASA PARA CHOCO
CARACTERÍSTICAS

Poderá ser de forma cilíndrica,
poliédrica ou semicilíndrica con fondo
plano.
1.500 milímetros: lonxitude máxima.
900 milímetros: altura máxima.
200 milímetros: máximo da boca no
eixe maior.
O recubrimento será de rede e a
dimensión da malla mínima será de 50
milímetros de lado do cadrado.

*Imaxe do estudo Artes e aparellos de pesca
empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña
Castro

NÚMERO
O número máximo de nasas para choco será de 100 nasas, independentemente
do tamaño da embarcación.

HORARIO
A utilización da nasa será tanto diúrna como nocturna.

RÉXIME DE CALAMENTO
As nasas poderán permanecer no seu calamento, mesmo durante o período de
descanso semanal. As nasas devolveranse ao mar unha vez extraídas as capturas
co fin de evitar a mortandade de ovos que poidan estar depositados nelas.
A pesca con esta arte non ten limitación de zonas e a nasa poderá utilizarse todo
o ano, salvo os períodos en que se decrete a veda temporal dalgunha especie ou
zona.

ÚTILES DE MARISQUEO A PÉ
TIPOS
Autorízanse os seguintes útiles de aparellos de marisqueo a pé:
1. Sachos, angazos, fouces, ganchelos...
2. Rañica ou gancha a pé
3. Forquita
4. Coitelos

DESCRICIÓN
SACHOS, ANGAZOS, FOUCES, GANCHELOS
Ferramentas manuais que permiten remover o sedimento superficial para recoller coas mans os
moluscos bivaldos, ademais da rañica ou gancha a pé e a forquita.

Sacho

Angazo

Fouciño

* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

RAÑICA OU GANCHA DE PÉ
De pequenas dimensións cuns dentes de 15 centímetros de
lonxitude máxima e separación mínima entre varelas de 17
milímetros.
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

FORQUITA
Consiste nunha platina metálica á cal se unen numerosos dentes
lixeiramente curvados. Esta arte manéxase mediante dous mangos
dispostos formando un ángulo aproximadamente recto. Os dentes
teñen unha lonxitude máxima de 34 centímetros e unha separación
mínima entre eles de 12 milímetros.
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

COITELOS E RASQUETAS
Utilizaranse para a extracción de moluscos gasterópodos.
*Imaxe do estudo Aparellos tradicionais de pesca e marisqueo. Adela Leiro. Debuxos: Mon Daporta

HORARIO
O horario será desde dúas horas e media antes ata dúas horas e media despois
de baixamar diúrna, tendo como tope as 18.00 horas.
TERRITORIO GALP
Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Barreiros, Ribadeo.

MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN
CON VARA
TIPOS
Autorízanse os seguintes aparellos de marisqueo
desde embarcación con vara:
1. Os raños
2. Os rastros
3. As ganchas

Raño

Rastros

*Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia,
Autor Miguel Fariña Castro

DESCRICIÓN
Constan dunha armazón metálica soldada a unha platina provista de dentes, que leva no seu
extremo superior un soporte tubular para a fixación da vara. A platina terá unha lonxitude máxima
de 70 centímetros e a lonxitude máxima dos dentes será de 15 centímetros e a mínima separación
das varelas do cope será de 17 milímetros.
HORARIO
Será desde as 8.00 ata as 14.00 horas, desde o 1 de outubro ata o 31 de maio,
e desde as 7.00 ata as 14.00 horas no resto do ano.
EMBARCACIÓNS AUTORIZADAS
As embarcacións que poden exercer o marisqueo con vara deberán ter menos
de 3 TRB ou 2.6 GT.

MARISQUEO DESDE EMBARCACIÓN
CON RASTROS REMOLCADOS
TIPOS
Están autorizados como útiles de marisqueo desde embarcación con rastros remolcados:
1. O rastro de vieira ou volandeira
2. O rastro de camarón
3. O endeño remolcado
Todas elas constan dunha armazón metálica rectangular, á que se une un cope de rede ou
metálico.

DESCRICIÓN
RASTRO DE VIEIRA OU VOLANDEIRA
175 centímetros de lonxitude máxima da base.
50 centímetros de altura máxima.
Ringleira de dentes curvados na base de
lonxitude máxima de 10 centímetros, ou, no seu
lugar poderá levar unha cadea ou corda
chumbada e patíns a ambos os lados para facilitar
o seu esvaramento.
Lonxitude mínima da malla do cope: 10
centímetros para captura de vieira e 6
centímetros para captura de volandeira,
zamburiña, ostra ou rabioso.
RASTRO DE CAMARÓN
Lonxitude máxima da base: 300 centímetros.
Non leva dentes.
Dimensión mínima da malla de cope: 1 centímetro.

*Imaxes do estudo Aparellos tradicionais de pesca e
marisqueo. Adela Leiro. Debuxos: Mon Daporta

*Imaxes do estudo Aparellos tradicionais de pesca e
marisqueo. Adela Leiro. Debuxos: Mon Daporta

O ENDEÑO REMOLCADO
Emprégase para a captura da ameixa rubia.
Lonxitude máxima da base: 300 centímetros.
Non levará dentes.
Mínimo da malla de cope: 1 centímetro.

*Imaxes do estudo Aparellos tradicionais de pesca e
marisqueo. Adela Leiro. Debuxos: Mon Daporta

CAPTURAS INCIDENTAIS
Os rastros remolcados só poderán capturar especies acompañantes nunha
porcentaxe inferior ao 10% do peso total das especies obxectivo.
HORARIO
O horario de traballo con rastros remolcados será desde as 8.00 ata as 14.00.

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

LIMITACIÓNS
Máximo de dous rastros/embarcación
Ningún rastro poderá utilizarse en fondos < 5 metros
O emprego do endeño remolcado só será autorizado en fondos > 15 metros
Para traballar con rastros remolcados en zonas de libre marisqueo remitirase a
solicitude á dirección xeral competente en materia de marisqueo cunha
anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción.

MARISQUEO CON ÚTILES E TÉCNICAS
TRADICIONAIS SELECTIVAS
TIPOS
Regúlanse os seguintes útiles e técnicas tradicionais selectivas:
1. Bicheiro ou forquita
2. Trueiro
3. Femieira

DESCRICIÓN
BICHEIRO OU FORQUITA
Aparello formado por un mango de dimensión variable que leva
unha ou dúas pugas curvadas no seu extremo. Emprégase para a
captura de polbo, centola ou ourizo.
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

TRUEIRO
Útil de pesca formado por un mango de variables dimensións cun
aro provisto de cope de rede no seu extremo.
Emprégase para a captura do camarón e como elemento auxiliar
doutras artes.
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

FEMIEIRA
Técnica de pesca que se realiza usando femias como engado para a
captura do choco.
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de pesca empregados en Galicia, Autor Miguel Fariña Castro

RÉXIME DE USO
Autorízase o emprego dos útiles e técnicas tradicionais selectivas durante todo o ano
e en todas as zonas, salvo nos períodos en que se decrete a veda temporal dalgunha
especie ou zona.
Poderán utilizarse espello ou mirafondos como elemento auxiliar.

ÚTILES, EQUIPOS E TÉCNICAS DE
MARISQUEO
PARA
RECURSOS
ESPECÍFICOS
CAPTURAS
PERCEBE
O percebe poderá ser extraído a pé ou desde embarcación
Utilizaranse as rasquetas ou raspas, cunha largura máxima de 5
centímetros.
O horario de traballo será desde dúas horas e media antes ata
dúas horas despois da baixamar diúrna, tendo como tope as
18.00 horas.
As embarcacións que poden solicitar permiso para a explotación
do percebe deberán ter menos de 3 TRB ou 2,6 GT.

Rasqueta ou raspa
* Imaxes do estudo Artes e aparellos de
pesca empregados en Galicia, Autor
Miguel Fariña Castro

OURIZO DE MAR
Poderá ser extraído a pé ou mediante embarcacións co
emprego de:
1. Equipamentos de mergullo en apnea o u con
subministración de aire desde superficie.
2. Utilizando o bicheiro ou a forquita.
3. O uso do bicheiro ou da forquita poderá utilizarse
co espello ou mirafondos como elemento auxiliar
para localizar os ourizos, e estará limitando a
fondos <5 metros.
NAVALLAS E LONGUEIRÓNS

Bicheiro
*Imaxe do estudo Aparellos tradicionais
de pesca e marisqueo. Adela Leiro.
Debuxos:Mon Daporta

Mirafondos
*Imaxe do estudo Artes e aparellos de
pesca empregados en Galicia, Autor
Miguel Fariña Castro

Poderán ser extraídos:
1. A pé
2. limitando
Medianteaembarcacións
co emprego de equipamentos de mergullo en apnea ou con
estará
fondos <5 metros.
subministración de aire en superficie.
A súa extracción realizarase directamente coa man ou utilizando sal mariño para estimular
a saída dos individuos da area.
O horario de traballo poderá ser o mesmo que o autorizado para o uso de útiles de
marisqueo a pé ou ben desde as 8.00 ata as 14.00, de luns a venres en días laborais.

As embarcacións que poden exercer esta modalidade deberán ter menos de 10 TRB
ou 10 GT.

POLIQUETOS
Poderán ser extraídos a pé ou mediante mergullo.
Os aparellos autorizados para a súa extracción serán os mesmos que se empregan para
a extracción de moluscos bivaldos
As embarcacións que poden exercer estas modalidades deberán ter menos de 10 TRB
ou 10 GT.
O horario de traballo poderá ser o mesmo que o autorizado para uso de útiles de
marisqueo a pé ou ben desde as 8.00 ata as 14.00, de luns a venres en días laborais.

TERRITORIO GALP
Valdoviño, Cedeira, Craiño, Origueira, Ribadeo, Foz, Barreiros.

ÚTILES, EQUIPOS E TÉCNICAS DE
MARISQUEO PARA A RECOLLIDA DE
ALGAS
TIPOS
1. As Algas poderán ser extraídas a pé ou desde embarcación con técnica de mergullo.
2. Para a súa extracción poderán empregarse fouces e coitelos.
3. As embarcacións que poden exercer esta modalidade de recollida deberán ter menos de
10 TRB ou de 10 GT.

ANEXOS
ANEXO 0
Tipo I: embarcacións menores de 1,50 TRB ou 1,00 GT.
Tipo II: embarcacións entre 1,50 TRB ou 1,00 GT e 2,49 TRB ou 1,74 GT.
Tipo III: embarcacións abranguidas entre 2,50 TRB ou 1,75 GT e 4,99 TRB ou 4,24 GT.
Tipo IV: embarcacións abranguidas entre 5,00 TRB ou 4,25 GT e 7,49 TRB ou 7,49 GT.
Tipo V: embarcacións abranguidas entre 7,50 TRB ou 7,50 GT e 9,99 TRB ou 9,99 GT.
Tipo VI: embarcacións abranguidas entre 10,00 TRB ou 10,00 GT e 19,99 TRB ou 19,99 GT.
Tipo VII: embarcacións de 20,00 TRB ou 20,00 GT, ou maiores.

ANEXO I
Ribadeo: de punta da Cruz a illa Pancha.
Viveiro: de punta Saíñas a punta Pena Rubia.
O Barqueiro: de punta Camero a cabo de Bares.
Ortigueira: de punta da Bandexa a punta Gabeira.
Cedeira: de punta Lamela a punta Chirlateira.
Ferrol: de Monte Ventoso a punta do Segaño.
Ares e Betanzos: de punta Coitelada a Seixo Branco.
A Coruña: de punta Mera a punta Herminia.
Corme e Laxe: de cabo Roncudo a punta Laxe.
Camariñas: de monte Farelo a punta da Barca.
Seo de Corcubión: de punta Cabanas a punta do Pindo.
Muros e Noia: de monte Louro a punta Castro.
Vilagarcía de Arousa: de punta Falcoeiro a punta
Con da Aguieira.
Pontevedra: de punta Cabicastro a cabo Udra.
Aldán: de cabo Udra a punta Couso.
Vigo: de cabo de Home a punta Lameda.
Baiona: de punta Lameda a cabo Silleiro.

ANEXO II
Ribadeo: de punta da Cruz a illa Pancha.
Viveiro: de punta de Faro a punta Socastro.
O Barqueiro: de punta Almeiro a punta Cova Baixa.
Ortigueira: de punta Espasante a punta do Castro.
Cedeira: de punta Fulgoso a punta Castrelo.
Ferrol: de punta do Vispón a punta Redonda.
Ares e Betanzos: de punta Torrella a punta Promontoiro.
A Coruña: de punta Mera a punta Herminia.
Corme e Laxe: de punta do Chan a punta Besugueira.
Camariñas: de punta Villueira a punta de Choreme.
Seo de Corcubión: de punta Cabanas a punta do Pindo.
Muros: de punta Rebordiño a punta Cabeiro.
Vilagarcía de Arousa: de punta Cabío a punta Barbafeita.
Vilagarcía de Arousa: de punta Castelo (ao sur da Illa de Arousa) á punta Cabeza do Mouro.
Pontevedra: de punta Festiñanzo a punta Loira.
Aldán: de punta Corbeiro ou Area Brava a punta Preguntoiro ou do Bon.
Vigo: de punta de Balea a cabo do Mar.
Baiona: de punta Lameda a punta do Bo.

ANEXO III
Ribadeo: de punta da Cruz a illa Pancha.
Viveiro: de punta de Faro a punta Socastro.
O Barqueiro: de punta Cova a punta Almeiro.
Ortigueira: de punta Espasante a punta do Castro.
Cedeira: de punta Castelo a Pedra Langosteira.
Ferrol: de punta do Vispón a punta Redonda.
Ares e Betanzos: de punta da Cruz a punta San Amede.
A Coruña: de morro de Canido a punta Dique Barrié.
Corme e Laxe: de punta Mundiña a punta do Carral
Camariñas: de punta Villueira a punta Choreme.
Fisterra: de punta Berdullas a punta Mosguenta.
Corcubión: de punta das Mariñas a Castelo do Príncipe.
Muros: de punta Rebordiño a illa de Santa Catalina.
Noia: de illa Crebra a punta Refis de O Cons.
Vilagarcía: de punta Cabío a punta Barbafeita.
Vilagarcía: de punta Castelo a punta Cabeza do Mouro.
Pontevedra: de punta Moa a punta das Sinas.
Aldán: de punta Corbeiro ou Area Brava a punta Preguntoiro ou de Bon.
Vigo: de punta Monte da Guía a punta do Con.
Baiona: de punta Lameda a punta do Boi.

ANEXO IV
Viveiro: de punta Faro a punta Socastro.
O Barqueiro: de Cova Baixa a punta Almeiro.
Corme e Laxe: de punta de Chan a punta Besugueira.
Muros e Noia: de punta Rebordiño a punta Caveiro.
Vilagarcía: de punta Touro a punta Cabeza do Mouro.
Vigo: de punta Corbeiro dos Castros a Cabo Estai.

ANEXO V
Viveiro: de punta Faro a punta Socastro.
O Barqueiro: de punta Coba a punta Almeiro.
Ortigueira: de punta Espasante a punta do Castro.
Ares e Betanzos: de punta Redonda a punta Miranda.
A Coruña: de Morro do Canido a punta Dique Barrie.
Corme e Laxe: de punta do Carral a punta Mundiña; de punta Mundiña a punta Cabalo; de
punta Cabalo a punta Besugueira.
Camariñas: de punta Castelo a punta Merexo; de punta merexo a punta Chorente
Corcubión: de punta Galera a cabo de Cee; de punta Nasa a punta Sardiñeiro; de punta
Sardiñeiro a punta Bardullas.
Muros e Noia: de punta Rebordiño a punta Caveiro.
Arousa: de punta Touro a punta Cabeza de Moro.
Pontevedra: de punta Festiñanso a punta Loira.
Aldan: de punta Preguntoiro a punta Corbeiro.
Vigo: de cabo Balea a cabo de Mar.
Baiona: de punta Gaiteiras a punta do Boi.
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