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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

13957

Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a
les aigües interiors de les Illes Balears
PREÀMBUL
I

La pesca marítima recreativa, tant des de la costa com amb embarcació o submarina, té una gran tradició a les Illes Balears, on, possiblement,
és una de les activitats d’oci amb més aficionats. Es tracta d’una pràctica que no tan sols proporciona un contacte directe de la població amb
la naturalesa, sinó que actualment genera un important moviment econòmic i comercial (ormeigs, embarcacions, etc.) que no es pot
menysvalorar. No obstant això, tota aquesta activitat es basa en els recursos marins vius, i l’obligació de les administracions públiques és
vetllar per conservar-los, atès l’important desenvolupament de la pesca recreativa en els darrers anys.
El Govern de les Illes Balears, amb el Decret 61/1985, de 18 de juliol, pel qual es regulava la pesca o caça submarina, i el Decret 43/1988, de
14 d’abril, pel qual es regulava la pesca esportiva o recreativa, ja introduí els criteris de conservació recomanats per l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), el Consell General de Pesca de la Mediterrània i el Parlament Europeu, i establí
una normativa que substituí, en les aigües interiors, la normativa de l’any 1963, vigent aleshores.
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El Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel
Decret 61/2002, de 19 d’abril, establí quatre tipus de llicències per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva a les Illes Balears.
Aquest Decret fou modificat pel Decret 95/2006, de 17 de novembre, que establí una llicència de pesca marítima recreativa per a
l’embarcació.
La publicació del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, van fer
aconsellable, en un primer moment, modificar el Decret 69/1999 amb la finalitat d’unificar i adaptar la normativa de les aigües interiors a la
regulació estatal, però l’entrada en vigor de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears,
ha fet necessari el seu desplegament normatiu per establir els principis generals o requisits mínims que han de regir la matèria objecte
d’aquest Decret en l’àmbit de les Illes Balears en aplicació del que disposen els seus articles 67.2. i 69.3.
II
S’han introduït modificacions respecte de la regulació anterior incidint en l’adaptació de la normativa autonòmica a la que fixa per a les
aigües exteriors el Reial decret 347/2011, per qüestions d’eficàcia i amb l’objecte d’aconseguir una gestió homogènia dels recursos pesquers
en les aigües de les Illes Balears. Aquesta homogeneïtzació té el reflex principal en les llicències de pesca recreativa.
La modificació més significativa és l’obligatorietat d’obtenir la llicència de pesca per a embarcació per a qualsevol embarcació des de la qual
es vulgui practicar la pesca recreativa, la qual cosa, entre d’altres, facilitarà el coneixement de la composició de la flota recreativa balear,
imprescindible per a qualsevol estudi socioeconòmic sobre el sector.
Pel que fa a la llicència de pesca recreativa individual, se n’amplia la validesa fins a tres anys, tot i que ja no permet la pesca des d’una
embarcació, i passa a ser vàlida únicament per a la pesca des de terra.
Així mateix, s’ha optat per suprimir la llicència de pesca marítima recreativa col·lectiva, atesos el fet que el Reial decret 347/2011 no la
preveu, l’escassa demanda i operativitat d’aquesta activitat i la manca de regulació estatal.
Pel que fa a la llicència per a la pesca submarina, amb la finalitat d’aconseguir una tramitació més eficaç, s’ha suprimit l’obligatorietat dels
pescadors d’obtenir també la llicència federativa per practicar aquesta modalitat de pesca i es possibilita la presentació de documentació
alternativa.
Quant als ormeigs, la llista d’ormeigs s’adapta a la realitat i es regulen ormeigs moderns que no preveia la norma anterior, com el jigging o l’
spinning.
Una altra novetat destacable, amb l’objecte de dificultar la venda de peix procedent de la pesca recreativa, és l’establiment de l’obligació de
marcar els exemplars capturats de certes espècies considerades de gran valor comercial.
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III
En la redacció d’aquesta disposició s’han tingut en consideració els reglaments europeus aplicables. En concret, el Reglament (CE) núm.
1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el
mar Mediterrani, que faculta els estats membres per adoptar mesures complementàries o que ampliïn els requisits mínims i que garanteixin
que la pesca recreativa es practiqui de manera compatible amb els objectius i les normes d’aquest Reglament; el Reglament (UE) núm.
1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna, pel qual es modifiquen els
reglaments (CE) núm. 1954/2003 i (CE) núm. 1224/2009 del Consell, i es deroguen els reglaments (CE) núm. 2371/2002 i (CE) núm.
639/2004 del Consell i la Decisió 2004/585/CE del Consell; i el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009,
pel qual s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna.
D’altra banda, també s’ha tingut en compte el Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins vius de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que indica que la zona costanera litoral de les Illes Balears, per les seves característiques especials, necessita una
protecció i una defensa dels fons i dels recursos que n’assegurin la supervivència.
Així mateix, durant el tràmit d’elaboració d’aquesta norma, s’ha complert el que preveuen l’article 17.6 del Reglament (CE) núm. 1967/2006
del Consell, pel que fa a la comunicació als serveis de la Comissió, mitjançant el procediment que preveuen el Reglament (CE) núm. 850/98
del Consell, de 30 de març de 1998, i la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. En l’elaboració d’aquest Decret s’ha
consultat el sector afectat i, molt especialment, els consells insulars.
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L’article 30.22 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües interiors. En l’ús d’aquestes
atribucions, es va aprovar la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, l’article 67.2 de la
qual indica que la conselleria competent, havent escoltat els consells insulars, ha d’establir els principis generals per a la pràctica de la pesca
marítima recreativa en les aigües de la competència pròpia i, en particular, quant a les diferents modalitats de llicències i les seves
característiques.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix la pesca com a
competència pròpia dels consells insulars en l’article 70.12 i, alhora, en l’article 58.3, permet que el Govern de les Illes Balears estableixi els
principis generals sobre les competències pròpies dels consells insulars, sempre que els en garanteixi la potestat reglamentària. Aquest Decret
es dicta parcialment a l’empara d’aquest darrer article i d’acord amb els articles 67 i 69 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, que estableix que la conselleria competent en matèria de pesca de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, havent escoltat els consells insulars, ha d’establir els principis generals per a la pràctica de la pesca
marítima recreativa en les aigües de la competència pròpia, i en particular els relatius a les modalitats de llicències i les seves característiques
i a la fixació del volum màxim o de les quotes de captura, els ormeigs o mètodes de pesca i els campionats de pesca marítima.
Així mateix, la regulació d’aquesta matèria troba també fonament en els articles 72 i 84.2 de l’Estatut d’autonomia, mitjançant la previsió de
normes complementàries o connexes, als efectes de coordinar l’activitat que exerceixen els consells insulars en les competències que tenen
atribuïdes com a pròpies i possibilitar prima facie l’execució correcta i mínima de la competència en aquesta matèria, d’acord amb l’interès
general i per garantir la unitat i la plenitud de l’ordenament jurídic autonòmic i evitar l’existència de llacunes legals. Aquestes disposicions,
per tant, poden ser desplaçades, en cada illa, per la normativa que els consells insulars dictin en execució de la Llei 6/2013, de 7 de
novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. La disposició final primera estableix la distribució del contingut
dispositiu del Decret entre els principis generals i les normes connexes.
En aquest marc competencial, sorgeix l’oportunitat i la necessitat d’aprovar aquest Decret, en l’elaboració i la tramitació del qual el Govern
ha disposat en tot moment de la participació dels consells insulars, als quals es garanteix l’exercici de la potestat reglamentària. Així, en els
termes que indiquen la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, i aquest Decret, cada
consell insular pot regular la pesca recreativa dins l’àmbit propi. Aquesta regulació desplaçarà aquest Decret, dins el territori propi, en els
termes que s’hi indiquen.
El Decret dicta, per tant, els principis generals per a aquesta matèria i estableix un marc jurídic bàsic aplicable a l’àmbit de les Illes Balears,
alhora que regula tot un seguit d’aspectes de l’esforç pesquer que poden ser desplaçats per la normativa que, en l’exercici de les competències
pròpies, aprovi cada consell insular (normes complementàries o connexes).
El Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 15/2013, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix
que la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori exerceix, entre d’altres, la competència en matèria de pesca marítima.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d’1 d’agost de 2014,
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DECRET
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret es dicta en desplegament del títol VI de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears, amb l’objecte d’establir:
a. Els principis generals per regular la pesca recreativa i la pesca esportiva fixant un marc jurídic bàsic aplicable a l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b. Les normes connexes relatives a l’activitat que exerceixen els consells insulars quant a la fixació del volum màxim o de les quotes de
captura i els ormeigs o mètodes de pesca.
c. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, que és el territori i les aigües interiors de les Illes Balears.
Article 2
Tipus de llicències
1. De conformitat amb el que estableix l’article 67.1 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears, per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva és necessari haver obtingut prèviament una llicència de pesca
expedida per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o pels òrgans dels consells insulars que tenguin atribuïdes les
competències en aquesta matèria.
2. S’estableixen quatre tipus de llicències de pesca marítima:
Recreativa individual
Recreativa per a l’embarcació
Submarina
Esportiva
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Article 3
Llicència de pesca marítima recreativa individual
1. La llicència de pesca marítima recreativa individual és el document administratiu nominal, individual i intransferible, que autoritza la
pràctica de la pesca recreativa des de terra.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
a. Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
b. El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
No obstant el que s’assenyala en el punt 1 d’aquest article, els menors de 14 anys no necessiten llicència per practicar la pesca marítima
recreativa des de terra, sens perjudici de complir la resta d’obligacions que recullen aquest Decret i les normes que hi concorden.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que
s’estableix en el model a de l’annex 1.
Article 4
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació
1. La llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació és el document administratiu que empara l’exercici de la pesca marítima
recreativa que es fa des d’embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6a i 7a o de bandera dels països de la Unió Europea, dins les
aigües interiors de les Illes Balears.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
a. Una fotocòpia del rol o la llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l’embarcació i de l’armador o
propietari. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
b.
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b. Una fotocòpia del DNI o CIF de l’armador o, en el cas de persones estrangeres, del NIE, passaport o del document governatiu del
país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició.
c. El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa de tres anys i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que
s’estableix en el model b de l’annex 1.
Article 5
Llicència per a la pesca submarina
1. La llicència de pesca marítima submarina és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica
d’aquesta modalitat de pesca.
2. L’edat mínima per obtenir la llicència per a aquesta activitat és de 16 anys. En tot cas, els menors de 18 anys hauran de disposar del
consentiment del pare o mare o tutor legal.
3. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
a. Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, el passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
b. Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca submarina en vigor o una fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a
la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.
c. El resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
4. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut que
s’estableix en el model c de l’annex 1.
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Article 6
Llicència de pesca marítima esportiva
1. La llicència de pesca marítima esportiva és el document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica de la
pesca marítima esportiva per participar en competicions oficials i entrenaments, tant des d’embarcació com des del litoral.
2. Per tramitar aquesta llicència s’ha d’adreçar una sol·licitud a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars
que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, a la qual s’han d’adjuntar, com a mínim, els documents següents:
a. Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
b. Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
3. L’atorgament de les llicències correspon a la directora general de Medi Rural i Marí o als òrgans dels consells insulars que tenguin
atribuïdes les competències en aquesta matèria. Les llicències tenen una validesa d’un any natural i s’han d’ajustar, com a mínim, al contingut
que s’estableix en el model d de l’annex 1.
Article 7
Campionats de pesca esportiva
1. Els campionats de pesca esportiva requereixen una autorització expressa de la directora general de Medi Rural i Marí o dels òrgans dels
consells insulars que tenguin atribuïdes les competències en aquesta matèria, quan es duguin a terme en els àmbits territorials respectius.
2. Les entitats organitzadores o les seves federacions han de fer constar en la sol·licitud, com a mínim, la modalitat de pesca, la zona on es
farà, el tipus de campionat, l’horari d’aquest i si les captures seran superiors a les quotes de captures establertes, supòsit subjecte a
autorització prèvia de conformitat amb el que es preveu en l’article 11.7, d’acord amb el model que figura en l’annex 2. En la resolució
d’autorització s’han de fixar totes les condicions relatives al desenvolupament de la competició.
3. En el cas que aquests campionats tenguin lloc en aigües exteriors, s’ha d’atendre el que disposi la normativa estatal, en particular el capítol
VI del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors.
4. En qualsevol cas, quan es tracti de concursos d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciades és necessària l’autorització
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expressa de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
5. Les entitats organitzadores o les seves federacions han de comunicar, dins el termini dels quinze dies següents a la data en què es dugui a
terme el campionat, les dades que preveu l’article 71.2 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears.
6. Les competicions a què es referix aquest article hauran de complir, si pertoca, amb les previsions establertes en el Reial decret 62/2008, de
25 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana a la mar, aplicables
a les concentracions nàutiques de caràcter commemoratiu i proves nauticoesportives.
Article 8
Ormeigs per a la pesca recreativa
1. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des d’embarcació són: el curricà; la fluixa; la potera; la canya, amb rodet o sense; el
volantí, amb un màxim de sis hams; la fitora; el salabre; el jigging; l’spinning, i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb un total màxim de sis hams) i dues poteres per persona. No obstant
això, per a la fluixa i el curricà d’altura s’ha d’atendre el que disposi la normativa d’aigües exteriors.
2. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa des de terra són la canya, amb rodet o sense; l’ spinning; el volantí, amb un màxim de sis
hams; la fitora, i el salabre. A més, com a ormeigs tradicionals que requereixen una autorització específica, també es poden autoritzar el rall,
la llenceta, el morenell i la moixonera.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes o línies (amb hams) i una esca artificial per canya ( un total màxim de sisspinning
).
3. L’únic ormeig autoritzat per a la pesca marítima recreativa submarina és l’arpó manual o impulsat per mitjans mecànics, que pot tenir una
punta o més.
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Article 9
Equips per a la pesca marítima recreativa submarina
1. Per practicar la pesca marítima recreativa submarina és obligatori utilitzar una boia de senyalització, que ha de ser d’un color visible a la
mar (taronja, groc o vermell) i de la qual cada bussejador no es podrà allunyar més de 25 metres.
2. Els practicants de la pesca submarina, a més dels equips obligatoris, poden utilitzar un ganivet i una llanterna.
Article 10
Talles mínimes
Les talles mínimes generals a les aigües interiors de les Illes Balears per a la pesca recreativa són les que s’indiquen en l’annex 3.
En qualsevol cas, s’han de respectar les talles mínimes que fixin la normativa estatal i la normativa europea, tret que la normativa autonòmica
sigui més restrictiva.
Article 11
Quotes màximes de captura
1. Les quotes màximes de captura per a la pesca d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciades que s’indiquen en l’annex II del
Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, són les mateixes que estableixi
l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors. Per a la captura d’aquestes espècies es requereix una autorització expressa de la Secretaria
General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a l’embarcació i a més la presentació d’una declaració de
desembarcament.
2. La quota diària màxima de captura per llicència individual d’espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 és de 5 kg més el pes
d’una de les peces capturades.
3. La quota diària màxima de captura per llicència per a embarcació per a espècies distintes de les que s’esmenten en el punt 1 no pot superar
la xifra de 5 kg més el pes d’una de les peces capturades per passatger fins a un màxim de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades,
amb independència del nombre de passatgers a bord. No obstant això, per als raors (Xyrichthys novacula) s’estableix una quota màxima de
captura de 50 peces per persona present a bord, fins a un màxim de 300 raors per embarcació.
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4. Aquestes quotes no es poden sumar en cap cas a les quotes que estableixi l’Administració de l’Estat per a aigües exteriors.
5. Les quotes màximes de captura per llicència, en nombre de peces, de les espècies que tenguin més interès comercial o biològic són les que
fixi i actualitzi la directora general de Medi Rural i Marí mitjançant una resolució, mentre els consells insulars no les fixin per als àmbits
territorials respectius.
6. La captura total per llicència i dia, comptabilitzant totes les espècies capturades, no pot excedir en cap cas la xifra de 5 kg més el pes d’una
de les peces capturades que estableix el punt 2, ni de 25 kg més el pes d’una de les peces capturades que estableix el punt 3.
7. Les quotes fixades als apartats anteriors es podran superar en les competicions esportives oficials que es duguin a terme a les aigües
interiors de les Illes Balears, prèvia autorització de la directora general de Medi Rural i Marí o, si escau, del consell insular quan es duguin a
terme en els àmbits territorials respectius.
Article 12
Marcatge de les peces
Amb la finalitat de dificultar la venda fraudulenta de peix, s’han de marcar tots els exemplars de les espècies que figuren en l’annex 4
capturats en l’exercici de la pesca recreativa. La marca consisteix en un tall al lòbul inferior de l’aleta caudal de la manera que s’indica en la
figura 1 de l’annex 5, que s’ha de fer abans de desembarcar en el cas de pesca des d’embarcació, o de seguida que s’hagi capturat el peix, en
el cas de pesca des de terra o pesca submarina.
Aquest marcatge no ha d’impedir mesurar la talla total de la peça.
Article 13
Prohibicions
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En l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Decret, i a més del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, en l’exercici de la pesca marítima recreativa i esportiva queda expressament prohibit:
a. Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera en les feines de pesca marítima professional. S’ha de respectar una distància mínima
de 250 m des de qualsevol art o ormeig professional degudament senyalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm.
1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les
normes de la política pesquera comuna.
b. Usar o tenir, en aigües interiors, qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest que no sigui estrictament manual. No
obstant això, s’autoritza la tinença a bord d’un màxim de dos rodets elèctrics amb una potència màxima conjunta de 300 W.
c. Usar qualsevol aparell que empri mescles detonants o explosives com a força propulsora per al llançament d’arpons.
d. Remolcar pescadors submarins per una embarcació.
e. Usar o tenir torpedes hidrolliscadors o vehicles similars, conjuntament amb fusells o aparells de pesca submarina.
f. Pescar en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries o a menys de 100 metres de llocs freqüentats per
banyistes. No obstant això, es permetran les competicions de pesca esportiva a l’interior d’instal·lacions portuàries prèvia
autorització del gestor d’aquestes.
g. Pescar a la platja entre les 7 i les 22 hores, entre l’1 de maig i el 30 de setembre.
h. Practicar la pesca submarina entre la posta i la sortida del sol.
i. Practicar la pesca submarina sense llicència federativa o sense l’assegurança en vigor.
j. Portar a bord, les embarcacions de pesca recreativa, captures superiors als límits màxims diaris que estableix l’article 11. Resta
expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.
Article 14
Infraccions i sancions
El règim sancionador del que es disposa en aquest Decret és el que s’estableix en els capítols I, II, III i IV del títol XII de la Llei 6/2013, de 7
de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears i les disposicions que hi concorden.
Disposició transitòria única
Règim transitori
1. Les llicències de pesca marítima recreativa col·lectiva que siguin vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen la vigència fins al
31 de desembre de 2014.
2. Les llicències de pesca recreativa individual vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret habiliten per a la pesca des
d’embarcació en aigües interiors fins que caduquin.
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Disposició derogatòria única
Normes derogades
Queden derogades totes les disposicions dels mateix rang que aquest Decret, o d’un rang inferior, que s’oposin a aquest Decret o el
contradiguin, i expressament el Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa i els que el modifiquen.
Disposició final primera
Principis generals i normes connexes
1. D’acord amb l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, constitueixen principis generals els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14 i la disposició transitòria única.
2. La resta de preceptes, inclòs l’annex 2, són aplicables en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
organismes i les entitats que en depenen, d’acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears. No
obstant això, fins que els consells insulars aprovin la regulació pròpia en l’exercici de les seves competències, aquests preceptes tenen
caràcter de normes complementàries o connexes a l’efecte de garantir l’execució de la competència en la matèria de pesca recreativa i
esportiva. En conseqüència, els consells insulars les aplicaran mentre no en duguin a terme el desplegament reglamentari.
Disposició final segona
Desplegament
Es faculta el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori perquè, mitjançant una ordre, pugui adoptar les mesures necessàries segons
l’estat dels recursos pesquers per declarar les zones de veda o les espècies vedades, fixar horaris, establir registres de captures i
d’embarcacions i, en general, dur a terme les accions que permetin un desenvolupament d’aquesta activitat sostenible i harmònic amb la
pesca professional, en l’àmbit de les competències del Govern de les Illes Balears.
Disposició final tercera
Reserves marines
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En les reserves marines i altres zones de pesca protegides, s’aplicarà la seva normativa específica llevat que el previst en aquest Decret sigui
més restrictiu pel que fa a l’esforç pesquer.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d’agost de 2014

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

El president
José Ramón Bauzá Díaz
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ANNEX I
Dades mínimes dels models de llicència
a) Llicència de pesca marítima recreativa individual
Data - Caduca als tres anys - Núm.
Llicència de pesca marítima recreativa
Titular:
DNI, NIE o passaport núm.: Data d’expedició:
Expedit a:
Signatura de la persona titular – La persona encarregada del Registre
b) Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació
Data - Caduca als tres anys - Núm.
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació
Armador:
Nom de l’embarcació:
Matrícula:
Foli:
Signatura de la persona titular - La persona encarregada del Registre
c) Llicència de pesca marítima submarina
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Data - Caduca a l’any - Núm.
Llicència de pesca marítima submarina
Titular:
DNI, NIE o passaport núm.: Data d’expedició:
Expedit a:
Signatura de la persona titular - La persona encarregada del Registre
d) Llicència de pesca marítima esportiva
Data - Caduca el 31 de desembre de l’any d’expedició - Núm.
Llicència de pesca marítima esportiva
Titular:
DNI, NIE o passaport núm.: Data d’expedició:
Expedit a:
Signatura de la persona titular - La persona encarregada del Registre
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ANNEX 2
Model de sol·licitud d’autorització de campionat de pesca marítima esportiva

Sol·licitud d’autorització de campionat de pesca marítima esportiva

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI /NIE o passaport:
En representació de:

CIF:

Adreça de notificació:

Codi postal:

Localitat:

Municipi:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i dels qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan
obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”).

INFORMACIÓ SOBRE EL CAMPIONAT
Modalitat:
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Es preveu ultrapassar les quotes de captura màxima?

Sí

(en cas afirmatiu cal adjuntar les bases del campionat)

No

Zona de celebració:
Data de la prova:

Horari: des de

h fins a

h

Data de reserva en cas de mal temps:
Lloc de la pesada:

Hora de la pesada:

h

EXPÒS:
Que complesc els requisits que estableix el Decret XX/2014, d XX d xxxx, per obtenir aquesta autorització presentant la documentació
adjunta.
SOL·LICIT:
L’autorització per dur a terme el campionat.
,

d

de 201

[Rúbrica]
Documents adjunts:
( ) Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona interessada.
( ) Acreditació de la representació de l’entitat sol·licitant.
( ) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.
( ) Bases del concurs (en el cas que es prevegi ultrapassar les quotes màximes de captura).
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ANNEX 3
Talles mínimes
Talles mínimes
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Nom científic

Nom comú en català

Nom comú en castellà

Talla (cm)

Engraulis encrasicolus

Aladroc

Boquerón

9

Boops boops

Boga

Boga

11

Trisopterus minutus

Capellà

Capellán

11

Spicara spp.

Gerret i xucla

Caramel y chucla

11

Mullus spp.

Molls

Salmonetes

11

Sardina pilchardus

Sardina

Sardina

11

Diplodus annularis

Esparrall

Raspallón

12

Pagellus erythrinus

Pagell

Breca

15

Micromesistius poutassou

Maire

Bacaladilla

15

Sarpa salpa

Salpa

Salema

15

Trachurus spp.

Sorells

Jureles

15

Lepidorhombus spp.

Bruixes

Gallos

15

Mugilidae

Llisses

Lisas

16

Brama brama

Castanyola

Japuta

16

Pagellus acarne

Besuc

Aligote

17

Diplodus puntazzo

Morruda

Picudo

18

Pagrus pagrus

Pàguera

Pargo

18

Diplodus vulgaris

Variada

Mojarra

18

Scomber spp.

Verat i bis

Caballa y estornino

18

Merluccius merluccius

Lluç

Merluza

20

Lithognathus mormyrus

Mabre

Herrera

20

Sparus aurata

Orada

Dorada

20

Solea vulgaris

Llenguado

Lenguado

20

Diplodus sargus

Sard/Sarg

Sargo

23

Belone belone

Agulla

Aguja

25

Morone labrax

Llop

Lubina

25

Scorpaena scrofa

Cap-roig

Cabracho

25

Lophius spp.

Raps

Rapes

30

Sciaena umbra

Corball

Corvallo

30

Zeus faber

Gall de Sant Pere

San Pedro

Pagellus bogaraveo

Goràs

Besugo

33

Dentex dentex

Déntol

Dentón

35

Epinephelus spp.

Anfosos i xernes

Meros

45

Polyprion americanus

Pàmpol rascàs

Cherna

45

Thunnus thynnus

Tonyina

Atún
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ANNEX 4
Espècies subjectes a marcatge
Nom científic

Nom comú en català

Nom comú en castellà

Verderol/Cirviola

Serviola

Zeus faber

Gall

Pez de San Pedro

Dentex dentex

Déntol

Dentón

Scorpaena scrofa

Cap-roig

Cabracho

Epinephelus spp.

Anfós

Mero

Sciaena umbra

Corball

Corvallo

Umbrina cirrosa

Reig

Verrugato
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Seriola dumerili
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ANNEX 5
Exemples de com s’ha de practicar el tall a l’aleta caudal als exemplars capturats
que pertanyin a les espècies que figuren en l’annex 4.
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Figura 1

Figura 2
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