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Comentaris preliminars
Oceana celebra la iniciativa del Govern Balear de voler aprovar la Llei de pesca de les Illes
Balears. Les Illes Balears, es la única Comunitat Autònoma de l’Estat Espanyol que no compta
amb una normativa pesquera pròpia. Per això, consideram que aquesta Llei és una gran
oportunitat per millorar la gestió actual dels recursos pesquers a les Illes i assegurar el futur
dels ecosistemes marins i, en conseqüència, de l’activitat pesquera.
Oceana, ja va aportar els seus comentaris a l’esborrany de la Llei de pesca de les Illes Balears
proposat l’any 2010 per l’anterior Govern Balear. Per raons que desconeixem, aquesta Llei no
va acabar sortint a la llum malgrat tota la feina feta i l’alt grau de consens amb el que comptava
aquesta per part dels diferents sectors afectats (pescadors, ONG, polítics, tècnics, científics,
etc).
Com a resultat del procés de consulta públic obert pel Govern de les Illes Balears, Oceana fa
ús d’aquesta oportunitat per a aportar els seus comentaris amb l’objectiu de poder millorar
aquesta Llei amb els nostres coneixements en matèria pesquera i de conservació dels
ecosistemes marins.
En línies generals, Oceana vol ressaltar els següents comentaris preliminars sobre diferents
aspectes de l’esborrany.
Entre els principals aspectes positius volem destacar:


Xarxa Balear d’Àrees Marines Protegides

Volem felicitar al Govern Balear per la creació d’aquesta figura, essencial per a la
conservació dels habitats marins i la gestió de l’activitat pesquera a les Illes Balears.
També ens satisfà la iniciativa de que aquesta xarxa estigui composada per àrees
protegides amb finalitats de millora de l’activitat pesquera com àrees marines amb
objectius de conservació de la biodiversitat. En aquesta línia, valoram de forma molt
positiva que en aquest document s’estableixi la coordinació entre departaments
competents en matèria de pesca i en matèria de medi ambient, ja que ho consideram
essencial per assegurar una gestió adequada dels ecosistemes marins i l’activitat
pesquera.
Malgrat això, hi ha aspectes del text que Oceana no considera tan positivament:


Falta d’ambició a la Llei

Hem pogut comprovar que, en comparació a la versió de 2010 de l’anterior Govern, aquest
esborrany es molt més general. Mentre que el primer esborrany comptava amb un
desplegament molt treballat dels articles, consideram que aquesta nova proposta es molt
poc ambiciosa i no aprofita l’oportunitat que ofereix fer aquesta Llei. Les Illes Balears, per
les condicions úniques que presenta: per la seva diversitat d’habitats marins i un estat de
sobreexplotació pesquera menor que altres llocs; podria ser una Comunitat autònoma
pionera en la gestió pesquera.
Per això, consideram que s’haurien de recuperar una sèrie de punts específics que s’han
eliminat respecte la proposta del 2010 y, a més Oceana ha proposat una sèrie de millores
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específiques, que representen un avanç molt positiu per a l’activitat pesquera i els
ecosistemes marins de les Illes Balears. Especificam aquestes propostes al llarg de tot el
text.


Gestió excessivament centralitzada

En aquesta proposta s’ha produït una centralització de les competències en la gestió
pesquera en el Govern Balear, desproveint als Consells Insulars de quasi be tota
responsabilitat en aquesta matèria.
Consideram que aquest fet vulnera l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
concretament l’article 70.12 on estableix la pesca com a competència pròpia dels consells
insulars, i els articles 58.3 i 72.2 atribueixen al Govern de les Illes Balears les
competències per establir els principis generals i la coordinació de l’activitat dels Consells
Insulars sobre aquesta matèria respectivament.
La gestió dels Consells Insulars té un paper important en la gestió pesquera, pel fet de que
cada Consell coneix la realitat de la seva respectiva illa, amb la qual cosa es portaria a
terme una gestió més adequada.
Per això demanam, que els Consells Insulars tornin a adquirir les competències que li
corresponen i que s’especificaven a l’esborrany esmentat del 2010, sempre amb
coordinació amb el Govern Balear i central, i establint que els Consells només puguin
adoptar mesures més restrictives que les establertes per la normativa autonòmica, estatal i
de la comunitat Europea.


Gestió inadequada de l’arrossegament de fons

Oceana lamenta l’eliminació de les mesures propostes per l’anterior esborrany, que
regulava d’una manera més adequada aquest tipus de pesca. S’ha eliminat tant la
limitació del pes de les portes d’arrossegament a 600 kg com el foment del desplaçament
d’aquesta activitat a zones més profundes de 150 m.
Considerem que s’haurien de recuperar aquestes propostes i a més, impulsar la innovació
en arts de pesca d'arrossegament per minimitzar el seu impacte, com per exemple portes
semipelàgiques i/o més lleugeres, modificacions a la llargària de les malletes, etc.
Aquestes mesures han demostrat amb proves pilot portades a terme a Menorca i Mallorca
que es pot reduir l’impacte sobre els ecosistemes, a la vegada que es disminueix el
consum energètic sense repercutir en el rendiment de les captures.
També es proposa establir una ordenació de la pesca d’arrossegament que asseguri el
compliment del REGLAMENT (CE) Nº 1967/2006 en el que es prohibeix aquest tipus de
pesca sobre praderies de fanerògames marines, fons coral·lígens i fons d’avellanor
(rodòlits). Per això, Oceana proposa que s’elabori una cartografia que localitzi aquests
ecosistemes per tal de poder assegurar, a través de les caixes blaves, el compliment
d’aquesta norma. En aquesta línia, es proposa fomentar també la regulació d’aquest tipus
de pesca sobre altres hàbitats importants, com es el cas dels Hàbitats Sensibles i els
Hàbitats Essencials de Pesca definits per el Comitè Científic, Tecnològic i Econòmic
(STECF) de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM).


Vaixells d’arrossegament amb base a ports peninsulars

Oceana vol ressaltar la necessitat d’introduir mesures de gestió més restrictives per a la
flota d’arrossegament amb port base a la península amb autorització per pescar al
Promontori Balear. Com a mínim, s’hauria de situar l’activitat d’aquesta flota al mateix
nivell que les mesures existents d’aplicació a la flota amb port base a les illes i, fins i tot,
contemplar la possibilitat de rescindir aquestes autoritzacions arribant a permetre l’accés a
aquestes pesqueres només a les embarcacions amb port base a les Illes Balears.
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Disminució de sancions

Oceana ha detectat una disminució pràcticament a la meitat de les sancions en relació a la
normativa estatal, la Llei 3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat, tant pel que fa a la pesca
professional com la recreativa. Això es considera inadmissible, ja que la normativa
autonòmica ha de ser igual o més restrictiva que la estatal i la Europea1, i en cap cas al
revés. Aquest fet es pot considerar como una major permissivitat per part del Govern cap a
les il·legalitats a l’activitat pesquera i una dificultat en el desenvolupament dels treballs
d’inspecció. La mala situació dels stocks pesquers avaluats a la Mediterrània, vulnerables
davant la pesca recreativa o la professional, requereixen un control ferri de l’activitat i un
règim sancionador dissuasiu. Per la qual cosa, Oceana considera que s’ha de mantenir la
quantitat de les sancions, que a mes estarien en concordança amb les que recull la Llei
3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat
Pel que fa a la pesca recreativa, Oceana reclama:


Lluitar contra el furtivisme i la venda il·legal

Oceana es mostra favorable a que les sancions relatives a la venda il·legal de captures per
part del pescadors recreatius, passi de considerar-se infracció greu a molt greu. Però per
altra banda, lamenta que les sancions cap a la pesca recreativa es disminueixin a la meitat
en relació a la normativa estatal: article 102 de la Llei 3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat;
passant les infraccions greus de 301 a 60.000 euros a tan sols de 151 a 30.000 euros i les
molt greus de 60.001 a 300.000 euros a tan sols de 30.001 a 150.000 euros. D’aquesta
manera, aquesta possible millora, es veu molt reduïda per aquesta rebaixa i acaba no
representa una millora significativa. Per això es reclama que s’equiparin las sancions a la
normativa estatal i que això s’acompanyi d’un control eficaç per a que aquesta mesura
sigui realment efectiva.


Crear un registre de captures de pesca recreativa i d’embarcacions

Encara que a aquest esborrany es crea un Registre de Captures de Campionats, registre
que Oceana considera molt important per millorar la gestió d’aqueta activitat, consideram
necessari establir un registre fiable de les captures totals de la pesca recreativa, així com
un registre de les embarcacions que la practiquen. D’aquesta manera, es podrà avaluar el
impacte real d’aquesta activitat sobre els recursos marins.


Eliminar la pesca submarina a les Reserves Marines

L’impacte de la pesca submarina sobre els recursos pesquers està reconeguda per gran
quantitat d’estudis científics. En el cas de les Illes Balears, destaca l’estudi de Coll2, on
s’atribueix a l’estat de sobreexplotació dels recursos pesquers costaners principalment a la
pesca submarina. Degut a que aquesta pesca va dirigida als grans depredadors, como es
el cas de l’anfós, l’impacte que genera sobre l’ecosistema es molt alt. A més, moltes
espècies objectiu d’aquest tipus de pesca coincideixen amb las dels pescadors
professionals d’arts menors, afectant de manera negativa a l’activitat comercial d’aquests.
Per tot això, Oceana demana que es prohibeixi la pesca submarina a totes les reserves
marines per tal de que aquestes figures de protecció puguin complir el seu objectiu
d’afavorir la protecció i la regeneració dels recursos marins vius.

1

REGLAMENTO (CE) No 1224/2009 DEL CONSEJO de 20 de noviembre de 2009 por el que se
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política
pesquera común.
2
Coll, J., Linde, M., García-Rubies, A., Riera, F., & A. M. Grau (2004). Spear fishing in the Balearic
Islands (west central Mediterranean): species affected and catch evolution during the period 1975-2001.
Fisheries Research, 70: 97-111.
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Comentaris d’Oceana a l’articulat de l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei
de Pesca de les Illes Balears

Títol I
Disposicions generals

Article 4.- Definicions

Paràgraf 5 “Esforç pesquer”
Entenem que l’esforç pesquer no s’ha de comptar en dies, sinó també en hores. Per això
proposam que aquesta frase “...el temps d’activitat d’aquest mesurat en dies...” es
substitueixi per “...el temps d’activitat d’aquest, mesurat en dies i hores,...”

Afegir les següents definicions:
“Ordenació de l’activitat comercial dels productes de la pesca, del marisqueig i de
l’aqüicultura
Regulació de les operacions fetes als productes esmentats, des que acaba la
primera venda fins que arriben al consumidor final, i en especial en el que fa
referència al transport, l’emmagatzematge, la transformació, l’exposició i la venda.”
“Art d’emmallament
Art fix de fons, de forma rectangular, format per una o més teles de xarxa armades
entre dues ralingues, la superior proveïda d’elements de flotació, i la inferior, de
llasts. Es cala en posició vertical i els extrems de l’art disposen de caps units a la
part superior a boies de superfície, i a la part inferior, a un sistema d’ancoratge. Es
classifiquen en tremalls, xarxes d’una sola tela i boleros.”
“Art de parada
Art fix de xarxa que es cala perpendicularment a la costa amb un dels extrems fixat
a terra i l’altre mitjançant elements de flotació i d’ancoratge. Els arts de parada es
classifiquen en solta, tonaire, almadrava i moruna.”
“Art de tirada des d’embarcació
Xarxa d’encerclament remolcada, maniobrada i salpada mitjançant caps i roldanes
des d’un vaixell en moviment o fondejat i no remolcada pel motor principal de
l’embarcació, composta de dues ales laterals i un cóp central en forma de cullera o
sac, que pot funcionar en qualsevol nivell entre el fons i la superfície en funció de
les espècies que es pretengui capturar. Els arts de tirada autoritzats a les Illes
Balears són la jonquillera i l’artet per a gerret o gerretera. La jonquillera s’empra
exclusivament per a la captura de jonquillo i d’espècies afins, mentre que l’artet per
a gerret o gerretera, per a la de gerret i xucla.”
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“Cetària
Instal•lació fixa en terreny de domini públic en comunicació amb la mar o alimentada
amb aigua marina dedicada al manteniment d’invertebrats vius amb finalitats de
regulació comercial.”
“Llampuguera
Art de forma quasi rectangular, d’unes dimensions màximes de 200 m de longitud i
22 m d’alçada, format per diverses peces de xarxa, de dimensions i de malles
diferents, armades entre dues ralingues, la superior de les quals està proveïda
d’elements de flotació, i la inferior, de ploms, amb sàgola o sense. Té com a finalitat
la pesca de la llampuga (Coryphaena hippurus), en la qual també s’empren els
capcers (dispositius flotants d’agregació de peixos) i les andanes (conjunt de
capcers disposats en filera que corresponen a una embarcació).”
“Ormeig d’ham
Ormeig l’element bàsic del qual és l’ham. Poden ser els següents:
a. Volantí: ormeig vertical que consisteix en una línia mare de la qual penja un
element (peu) constituït per braçolades o sedals que porten els hams i un
escandall. La línia pot ser de mà o de canya.
b. Potera: ormeig de línia vertical de l’extrem del qual penja un element plomat,
generalment brillant o de colors vius, proveït de diversos hams. S’utilitza de
prima, d’alba o de nit amb llum per atraure les preses.
c. Curricà i fluixa: ormeigs de línia horitzontal que es remolquen des d’una
embarcació que navega a la velocitat apropiada per a l’espècie que es pretén
capturar.
d. Els curricans i les fluixes poden anar armats sobre canyes, perxes o rodes.
e. Llença: ormeig vertical que consta d’una línia mare de la qual penja una
braçolada amb ham i un ancoratge i que disposa d’una boia en superfície.
f. Es calen en sèrie, com si fossin palangrons, però sense un cap mare que les
uneixi.
g. Palangró: aparell de línia horitzontal, que consta d’una línia mare de la qual
pengen, convenientment separades, braçolades verticals amb els hams. Es
cala sobre el fons i amb els extrems units a calades que compten amb boies
de superfície a la part superior i d’un sistema d’ancoratge a la part inferior.”
“Ormeig de trampa
Ormeig fix de fons que actua a manera de trampa per capturar els peixos. Es
construeix en forma de canastra o gàbia amb una obertura (anfàs) que permet que
les espècies entrin a l’habitacle interior. S’hi inclouen les nanses, els gambins i els
morenells, i es poden calar individualment o en fileres.”
“Viver
Instal•lació flotant, fondejada en el litoral per estabular crustacis o mol•luscs vius
amb finalitats comercials.”
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Títol II
De la conservació i gestió dels recursos marins vius
Article 5.- Objectius
Paràgraf 1
Apartat a: “...gestió i explotació responsable, racional i sostenible dels recursos marins vius”
afegir al final de la frase “...i inspirada en el principi de precaució.”
Paràgraf 2 “El Govern de les Illes Balears, oïts els consells insulars, ha de dictar els
principis generals de conservació dels recursos marins.”
Afegir al final de la frase “...que poden ser desplegats de manera més restrictiva pels
consells insulars en els àmbits territorials propis”

Article 6.- Mesures de conservació i gestió
Paràgraf 2 “...amb la mateixa finalitat, les administracions competents en matèria de pesca
i marisqueig, poden adoptar...” eliminar la paraula “poden” i afegir “correspon a”, quedant
d’aquesta manera “...amb la mateixa finalitat, correspon a les administracions
competents en matèria de pesca i marisqueig, adoptar...”
Apartat a
Oceana considera necessària l’aplicació de plans de gestió per a totes les espècies
explotades comercialment, plans que s’haurien de trobar a les competències d’aquesta llei.
D’aquesta manera es podran aplicar mesures preventives per a mantenir les poblacions
dins dels límits biològics de sostenibilitat, establint una dinàmica proactiva a la gestió
pesquera en lloc d’esperar que les poblacions sobrepassin el límit biològic de seguretat.
Apartat g
Oceana sol·licita que el rebuig de tots els individus capturats i tornats al mar per no arribar
a la talla mínima o pes reglamentari, encara que estiguin vius o morts, no vagi en prejudici
de la recopilació de dades per a les estadístiques de rebuig a la pesca. S’han d’establir
protocols obligatoris per a la recollida d’aquestes dades, ja que representen la base per a la
posada en marxa de mesures de reducció de les captures accidentals, així com a les bases
per a avançar cap a l’eliminació de captures no desitjades o “descart”. El descart s’ha de
prohibir, exceptuant les espècies que estiguin prohibides capturar (per raons de
sobreexplotació o conservació) i espècies que degut a criteris científics presentin una taxa
de supervivència elevada. La recopilació d’aquesta informació resulta fonamental per a
desenvolupar una gestió integrada i ecosistèmica de l’activitat pesquera i per a la posada
en marxa de mesures de reducció de captures no desitjades i la prohibició de pràctiques
pesqueres poc selectives o que generin un impacte greu sobre l’ecosistema. Per incentivar
la selectivitat i bones pràctiques pesqueres els pescadors no han de rebre cap tipus de
pagament per al desembarcament d’aquestes espècies no desitjades que serien
gestionades per l’autoritat pública competent i la comercialització d’espècies per sota de la
talla reglamentaria prohibida.
Paràgraf 3 “Els plans de gestió o de recuperació de caràcter pluriinsular són competència
del Govern de les Illes Balears” afegir al final la frase “…i els de caràcter insular, dels
consells.”
Afegir un altre paràgraf que faci referència a les talles mínimes i afegir un annex que les
especifiqui (aquest annex el proposam al final del document):
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“Amb caràcter general s’estableixen com a talles mínimes les previstes a l’annex I, i
s’habilita el Consell de Govern per dur a terme les modificacions que consideri
adients.”.
Paràgraf 6 Oceana vol felicita al Govern Balear per la inclusió d’aquest paràgraf. Trobam
que aquesta coordinació establerta entre departaments competents en matèria de pesca i
en matèria de medi ambient és essencial per assegurar una gestió adequada dels
ecosistemes marins i l’activitat pesquera.
Article 8.- Reserves marines
Paràgraf 1 “...només poden ser creades o modificades pel Govern de les Illes Balears...”
Segons l’Estatut d’Autonomia i el paper que tenen els Consells Insulars, afegir “...pel
Govern de les Illes Balears o els Consells Insulars”.
També, a “...la gestió, pot ser compartida entre el Govern i els consells afectats excepte
en els supòsits que s’esmenten a continuació, que serà només del Govern” canviar la
paraula en negreta, quedant la frase així “...la gestió, és compartida entre el Govern i
els consells afectats excepte en els supòsits que s’esmenten a continuació, que
serà només del Govern”
La informació disponible del medi marí és escassa i està dispersa entre els diferents actors
vinculats al medi marí. Per aquesta raó creiem que les propostes per a la protecció d’àrees
marines s’han d’estendre a tots aquests actors, entre els quals s’ha d’incloure les
organitzacions de conservació marina. Proposam, per tant, l’esmena d’aquest frase citada
que resultaria la següent: “..només poden ser creades o modificades pel Govern de
les Illes Balears o els Consells Insulars, d’ofici o a proposta d’una altra entitat
pública o d’agents del sector pesquer o organitzacions no governamentals de
caràcter científic amb vinculació amb el medi marí demostrada.”
Paràgraf 2 “L’obtenció de l’autorització per practicar les activitats regulades a les reserves
marines, excepte en els supòsits que estableixi el Govern de les Illes Balears, està
subjecte al pagament de la taxa corresponent.”,
Afegir la següent frase “No es permeten en cap cas els dragats submarins dins l’àmbit
territorial de les reserves”
Paràgraf 3 “...on es prohibeixen les activitats subaquàtiques o qualsevol tipus de pesca
marítima o d’extracció de flora o fauna marines “
El deteriorament dels ecosistemes o el dany a les espècies que es troben a una Reserva
Marina, no només provenen de les activitats extractives. En conseqüència, s’ha d’alertar i
restringir altres activitats potencialment perilloses per a mantenir la salut d’aquests espais.
Així, la frase citada del paràgraf tres hauria d’afegir: “...així com qualsevol altre activitat
que pugui alterar el seu equilibri natural.”.
Paràgraf 4 “...es permet la pesca professional d’arts menors, el marisqueig i la pesca
recreativa...”
Aquesta frase deixa la possibilitat oberta de que a les Reserves Marines es pugui practicar
la pesca submarina. L’impacte de la pesca submarina als recursos pesquers litorals ha
estat provat per gran quantitat d’estudis científics, dels quals en trobam una bona
representació a les Illes Balears. Degut a que aquesta pesca va dirigida als grans
depredadors, l’impacte sobre l’ecosistema es molt elevat ja que es tracta d’espècies de
creixement lent i baixa capacitat reproductora, el que els a fa molt vulnerables. A més,
moltes espècies objectiu d’aquesta modalitat coincideixen amb la dels pescadors
artesanal, com es el cas de l’anfós, afectant a l’activitat comercial d’aquest sector. Per
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això, aquest tipus de pesca s’ha de prohibir a les Reserves Marines. Per això proposam
afegir al final de la frase la següent especificació que subratllam “...es permet la pesca
professional d’arts menors, el marisqueig i la pesca recreativa de superfície”. Més
endavant es defineix aquest concepte.
A “Pel que fa a la pesca professional, totes les reserves han de comptar amb un cens
d’embarcacions autoritzades.” Degut a la importància que tenen les dades de captures per
a poder establir una gestió adequada, s’ha d’afegir al final de la frase “...les quals han de
registrar regularment les captures en un llibre de captures oficial o en un
mecanisme electrònic equivalent.”
Paràgraf 5 “Totes les reserves marines han de comptar amb un servei de vigilància
pesquera”
La vigilància és una activitat fonamental per a que una Reserva Marina funcioni d’una
manera adequada, assegurant que es compleixi la normativa establerta per aquesta. Per
això entenem que cada Reserva ha de tenir una vigilància específica i suficient per poder
controlar tota la seva superfície. Per això proposam que al final de la citada frase s’afegeixi
“...específica”
Paràgraf 6 “...entitats i organitzacions que hi estiguin vinculades al món de la pesca.”
Donat que l’activitat pesquera té una incidència alta sobre la conservació de les espècies i
els hàbitats marins, Oceana considera que les organitzacions de conservació marina
vinculades amb la protecció o estudi dels ecosistemes en el seu conjunt, han de tenir
presència en aquesta comissió de seguiment, incloent al paràgraf la següent frase: “...i de
conservació marina.”.
Article 9.- Tramitació de les reserves marines pesqueres
Paràgraf 1 “La Conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria de pesca,
d’ofici o a sol·licitud d’una altra entitat publica…”
S’ha d’ampliar la representació d’entitats implicades en aquest procés, amb la finalitat de
mantenir coherència amb els articles anterior, per tal que es permetin realitzar sol·licituds
a totes les entitats anteriorment esmentades: “...o a sol·licitud d’una altra entitat
publica, privada o de caràcter no governamental relacionades amb el medi marí...”.

Article 10.- Xarxa Balear d’Àrees Marines Protegides
Paràgraf 1.- “…i promoure l’activitat pesquera sostenible,...”
Està demostrada la repercussió que té la bona conservació dels hàbitats marins a la salut
de les espècies comercials, per ser una part essencial a alguna de les seves fases vitals i
estar estretament relacionades al funcionament de l’ecosistema. Per això, la integració de
mesures en aquest línia han de ser considerades a la gestió de les RM, encara que la
seva finalitat final estigui enfocada cap a les espècies comercials. Amb la finalitat de
recollir aquests aspectes, Oceana suggereix incloure la frase següent:: “..., protegir
ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades i estats del
cicle vital de determinades espècies comercials dels quals la seva conservació
resulta essencial pel manteniment de l’stock…”

Article 12.- El Consell de la Xarxa
Oceana reitera els comentaris realitzats en articles anteriors, en base dels quals sol·licita la
inclusió en el Consell de la Xarxa d’organitzacions de conservació marina, amb la finalitat de
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comptar amb la participació de tots els actors implicats i facilitar l’aportació de material i estudis
sobre els fons marí i una major diversificació dels possibles punts de vista.
Article 14.- Zones de condicionament marí
Paràgraf 3.
Apartat a. “Els bucs han de ser de fusta o de metall”
Consideram que a una reserva marina, l’impacte dels materials dels bucs han des ser el
mínim possible. Per això acceptam que bucs permesos a aquestes reserves podrien ser
de metall però especificant el següent “Els bucs han de ser preferentment de fusta,
encara que poden ser de metall sempre i quan estiguin sotmesos a un procés
rigorós de descontaminació per empreses adequades i sempre que no vagi en
contra de la legislació nacional i/o els convenis internacionals”
Article 15-. Repoblacions marines.
Paràgraf 2. “En aquestes zones es poden establir normes especials”
Entenem que aquesta activitat a una Reserva Marina ha d’estar ben regulada. Per això ha
de ser obligatori establir normes especials. Proposam canviar aquesta frase per la següent
“En aquestes zones s’han d’establir normes especials”
Article 16.- Altres mesures de protecció
Paràgraf 3. “Reglamentàriament s’han d’adoptar les mesures necessàries de prevenció i
control sanitari i mediambiental per protegir els recursos marins.”
El vincle demostrat entre les espècies comercials i els ecosistemes als quals pertanyen ha
de quedar palès a la legislació, i per tan en aquest article que reflexa la necessitat
d’establir les mesures necessàries per protegir els recursos marins. Per això, consideram
necessari fer referència a mesures per a protegir aquestes espècies, però també
l’ecosistema del que formen part en el seu conjunt, sense el qual la seva existència es
veuria compromesa. Per això, consideram que s’ha d’incloure, al menys, la següent frase:
“…i el seu entorn.”.
Per conservar i gestionar els recursos marins és de vital importància la realització d’un
seguiment acurat de l’activitat pesquera. Per això, s’ha d’especificar aquest aspecte.
Proposam afegir aquest paràgraf:
“Amb la finalitat de fer el seguiment de l’activitat pesquera, s’han d’establir sistemes
de comunicacions periòdiques que possibilitin el coneixement, si és possible en
temps real, de les circumstàncies següents a les zones de pesca: entrades, sortides,
estada, captures, sortida de port i arribada a port o altres circumstàncies que
reglamentàriament s’estableixin. Per això, totes les embarcacions pesqueres hauran
de comptar amb un sistema de seguiment via satèl·lit, similar a les “caixes blaves”
instal·lades a les embarcacions d’arrossegament o “caixes verdes” instal·lades a les
embarcacions d’arts menors de la comunitat autònoma d’Andalusia.”.
Consideram que en aquest “Títol II”, hi manca un article dedicat als Hàbitats i espais
protegits on es reiterin la necessitat de complir amb altres legislacions que ajudin a la
conservació d’hàbitats essencials. Per això proposam afegir aquest article:
“Hàbitats i espais protegits
1. Resta estrictament prohibida la pesca amb arts d’arrossegament, dragues o
rastrells per les praderies de fanerògames marines, els fons coral•lígens i els fons
d’avellanor (rodòlits), com també per tots els paratges marins protegits declarats en
aplicació de la Directiva 92/43/CEE (Natura 2000 i ZEPIM, la Llei de Patrimoni Natural
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i biodiversitat3, la Directiva Aus4 (74/409/CEE), el Conveni de Barcelona5 y qualsevol
altre legislació mediambiental en vigor per a la protecció del medi marí.”

Addicionalment s’ha d’estendre la prohibició de la pesca d’arrossegament de fons a
aquelles zones declarades com IBAS marines, per les interacciones derivades de l’ús
d’aquest art de pesca en termes de captures accidentals, alimentació oportunista de las
aus marines amb rebuig, etc.

Títol III
Activitat pesquera professional
Article 21.- Canvis temporals de modalitat
“La conselleria competent del Govern de les Illes Balears pot autoritzar, per a les aigües
interiors, canvis de modalitat de pesca...” Consideram que aquesta competència ha de
recaure sobre els Consells Insulars que corresponguin. Per això, proposam aquesta
modificació “Els Consell Insulars poden autoritzar, per a les aigües interiors, canvis
de modalitat de pesca...”
D’aquesta manera, al segon paràgraf d’aquest article “...s’han de comunicar al ministeri
competent en matèria d’ordenació del sector pesquer.” es modificaria per “...s’han de
comunicar al ministeri i a la conselleria del Govern de les Illes Balears competents
en matèria d’ordenació del sector pesquer.”
Article 22.- Pesca d’arrossegament
Son nombrosos els estudis científics que demostren l’impacte de la pesca d’arrossegament
a la plataforma continental. Em aquesta àrea es descarta un 70 % de les captures, es
degraden hàbitats de gran importància ecològica i s’afecta de manera molt negativa a la
pesca artesanal, un tipus de pesca molt més respectuosa amb el medi marí que mereix ser
respectada i millorada.
Per això, aquesta llei ha de fomentar la retirada de l’arrossegament de la plataforma,
donant prioritat a aquesta zona als pescadors que facin servir arts més selectives i menys
impactants, com és el cas de la pesca amb arts menors i el palangre de fons.
Paràgraf 1. Proposam treure aquesta frase “...excepte en el cas que substitueixin una altre
amb port base a les Illes Balears.”

Nova proposta de paràgraf
Després del paràgraf 1, proposam incloure aquest paràgraf:
“El Govern Balear fomentarà que tota la flota d’arrossegament amb port base a les
Illes Balears, així com totes les embarcacions de nova construcció, com també les
3

Llei de Patrimoni. BOE (2007). Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Butlletí Oficial de
l’Estat. BOE núm. 299. Divendres 14 desembre 2007: pp. 51275-51326
4
Directiva del Consejo de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres (79/409/CEE)
5
Ratificació de Espanya del Conveni de Barcelona. BOE (1999). Instrument de Ratificació del Protocol sobre les zones
especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània i annexes, adoptat a Barcelona el 10 de juny de 1995 i a
Montecarlo el 24 de novembre de 1996, respectivament. Butlletí Oficial de l’Estat. BOE núm. 302. Dissabte 18 desembre 1999: pp.
44534-44545.
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que s’incorporin per un canvi de port base a ports de les Illes Balears, pesquin en
aigües de més de 150 m de fondària. En aigües de menys de 150 m de fondària, es
donarà prioritat a les embarcacions que portin a terme una activitat pesquera amb el
menor impacte possible, com es el cas de les embarcacions d’arts menors i palangre
de fons .”
Paràgraf 2.
Degut al sobreesforç actual que presenta la flota d’arrossegament balear, amb motors més
potents del legalment establert, es considera que s’ha de limitar aquest esforç amb un
cens tancat d’embarcacions que es dediquin a aquest tipus de pesca. Per això, proposam
substituir aquest paràgraf sencer per el següent:
“Es crea un cens tancat d’embarcacions pesqueres en la modalitat d’arrossegament
amb port base a les Illes Balears que no es pot incrementar en cap cas.”
Nova proposta de paràgrafs
Basant-nos en la legislació vigent, com per exemple el Reglament del Mediterrani6
d’obligat compliment, Oceana considera important que aquestes normatives es reiterin en
aquesta llei autonòmica amb l’objectiu d’assegurar el seu compliment i control adequat,
així com anar més enllà amb determinades mesures que ajudin a complir aquestes
normativa. Per això, proposam afegir els següents paràgrafs:
“Sense perjudici del que disposen l’apartat 1 d’aquest article i l’article 19, el període
autoritzat per exercir la pesca d’arrossegament de fons és, per a cada embarcació,
de cinc dies per setmana i dotze hores per dia a la mar, a fondàries superiors a 50 m.
En tot cas, el període de descans setmanal és de quaranta -vuit hores continuades.”
“Les embarcacions amb port base a les Illes Balears autoritzades per exercir la
pesca d’arrossegament de fons han de tenir les característiques tècniques
següents:
a. Eslora entre perpendiculars compresa entre 12 i 24 metres.
b. Potència màxima continua en banc no superior a 500 CV.
c. Únicament poden utilitzar portes que no sobrepassin els 600 kg de pes.
d. Las xarxa haurà de ser de malla guardada de 40 mm al cop o, prèvia petició
degudament justificada del propietari de l’embarcació, per una xarxa de
malla ròmbica de 50 mm.
e. El diàmetre del monofilament del torçal es limita a 0,5 mm.

Les característiques tècniques a, b i c han de constar al certificat de reconeixement
d’equip de pesca que ha d’expedir la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en matèria d’ordenació del sector pesquer.”
“Les embarcacions que practiquin la pesca d’arrossegament en aigües interiors han
de complir el requisit del pes de les portes establert a l’apartat anterior,
independentment del port base al qual estiguin adscrits.”

6

REGLAMENTO (CE) Nº 1967/2006 DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 2006 relativo a las
medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por
el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1626/94.
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“El Govern Balear establirà una ordenació de la pesca d’arrossegament que
assegurí el compliment del REGLAMENT (CE) Nº 1967/2006 en el que es prohibeix
aquest tipus de pesca sobre praderies de fanerògames marines, fons coral·lígens i
fons d’avellanor (rodòlits). Amb aquesta finalitat, s’elaborarà una cartografia que
localitzi aquests ecosistemes per tal de poder assegurar, a través de les caixes
blaves, el compliment d’aquesta norma. També, es fomentarà la regulació d’aquesta
pesca sobre altres hàbitats importants, com es el cas dels Hàbitats Sensibles i els
Hàbitats Essencials de pesca definits per el Comitè Científic, Tecnològic i Econòmic
(STECF) de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM).”
A Menorca i Mallorca s’han portat a terme amb èxit projectes pilot d’innovació a la pesca
d’arrossegament que han demostrat reduir l’impacte sobre els ecosistemes a més de
disminuir el consum energètic sense repercutir en el rendiment de les captures. Per això, i
encara que ja es tracta el tema del foment de la innovació al Títol IX, es considera oportú
especificar-ho en aquest article amb aquesta paràgraf:
“El Govern Balear impulsarà la innovació en arts de pesca d'arrossegament per
minimitzar el seu impacte sobre els ecosistemes marins, com per exemple portes
semipelàgiques i/o més lleugeres, modificacions a la llargària de les malletes, etc.
Oceana desitja que la incorporació d’aquestes mesures es facin de forma progressiva per
evitat rebuig o respostes adverses. Per això, veuria adequada la concessió d’un termini
màxim de dos anys per a la implantació total de les limitacions a la flota d’arrossegament a
les Illes Balears. Aquest paràgraf el proposam així:
“S’estableix un període de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a
que es pugui implantar de manera progressiva totes les mesures noves establertes
en aquest article”.

Article 23.- Pesca d’encerclament
Proposam que es creï un cens tancat d’embarcació d’aquesta modalitat. Per això
proposam substituir tot el paràgraf 2, per el següent
“El Govern de les Illes Balears ha d’elaborar un cens tancat d’aquest tipus
d’embarcació.”

Article 24.- Pesca amb arts menors
Consideram que aquesta llei ha de desplegar d’una manera més adequada la pesca amb
arts menors. Per això, proposam substituir els paràgrafs existents per els següents:
“1. Els arts d’emmallament, a excepció dels destinats a la captura de la llagosta, es
poden calar a fondàries inferiors a 60 metres. Sense perjudici de les limitacions que
s’estableixin per a les reserves marines i zones de protecció específiques, la
longitud màxima de xarxes ha de ser de 2.000 m per tripulant enrolat i present a
bord, fins a un màxim de 5.000 m per embarcació.”
“2. Els punts per a la calada dels arts de parada han de ser sortejats per la confraria
a què territorialment corresponguin en la manera que reglamentàriament
s’estableixi. La conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria de
pesca ha de crear un registre oficial de punts per a arts de parada a les Illes
Balears.”
“3. El nombre màxim de llences permès per embarcació és de 120.”
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“4. La longitud total màxima del palangró és de 4.000 m per embarcació, i el nombre
màxim d’hams, 1.000.”
“5. La longitud màxima total de les fileres de nanses és de 4.000 m per embarcació, i
el nombre màxim de nanses, 400.”
“6. Les embarcacions que vulguin practicar la pesca de la llampuga han de
participar en el sorteig per al calament de les andanes que ha de fer cada confraria
per a la demarcació respectiva, en la forma que reglamentàriament correspongui.”
“En el transcurs d’una mateixa jornada, les embarcacions que es dediquin a la
pesca de la llampuga no poden alternar la llampuguera amb cap altre tipus d’art o
ormeig, ni poden dur-lo a bord, llevat només del cas del volantí, de la potera o del
curricà. Així mateix, aquestes embarcacions han d’estar amarrades com a mínim 48
hores consecutives a la setmana.”
“7. La pesca de la llagosta només es pot practicar amb tremalls i nanses. Els
tremalls tenen un període màxim d’estada a la mar de 36 hores continuades, per la
qual cosa han de ser aixecats del punt de calament i duts a port abans que
transcorri aquest temps.”
“La llagosta comuna o roja (Palinurus elephas) només es pot pescar des de l’1
d’abril fins al 31 d’agost de cada any, sense limitacions de fondària. La blanca
(Palinurus mauretanicus), des de l’1 de juny fins al 30 de novembre de cada any, i
exclusivament a fondàries superiors als 200 metres.”
“8. El període autoritzat per a la pesca amb arts menors, excepte la pesca amb
llampuguera i la pesca de la llagosta, és de 16 hores per dia a la mar.
Així mateix, i a excepció dels arts de parada i els de la pesca de la llagosta,
s’estableix un descans setmanal obligatori de 30 hores consecutives com a mínim,
durant el qual tots els arts i ormeigs han de romandre a terra.”
“9. Les embarcacions dedicades a la pesca amb arts menors poden practicar-la
alternativament amb qualsevol d’aquests ormeigs. Tot i això, durant la mateixa
jornada de pesca les embarcacions només poden pescar amb un únic tipus d’art o
ormeig, que no poden dur a bord simultàniament amb d’altres, amb les úniques
excepcions del volantí, la potera i el curricà.
Les embarcacions que tinguin calats arts de parada els poden compatibilitzar amb
un ormeig amb les condicions que s’estableixin reglamentàriament.”
“10. S’estableixen les prohibicions generals següents per a la pesca amb arts
menors:







Usar qualsevol tipus de focus lluminós submarí.
Usar palangre de fons a les aigües interiors de les Illes Balears.
Cedir punts d’arts de parada a una altra embarcació sense que hi hagi un sorteig
nou o una conformitat expressa dels participants en el sorteig, fet que ha de
figurar a l’acta.
Pescar amb arts menors a més de 24 milles del lloc d’amarrament i romandre fora
del port base més de 48 hores, excepte per motius extraordinaris que
s’estableixin reglamentàriament o en el cas d’àrees sotmeses a plans especials
de pesca.
Desplaçar-se d’una illa a una altra sense autorització expressa de la direcció
general del Govern de les Illes Balears competent en matèria de pesca o dels
consells afectats.”
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Article 25.- Pesca de corall
La importància del Corall Vermell (Corallium rubrum) està reconeguda internacionalment,
amb la seva inclusió a la Directiva Hàbitats, a l’annex V, i en el Conveni de Barcelona, a
l’annex III, els quals recullen la necessitat de controlar la seva explotació; però també al
Conveni de Berna, a l’annex III, que la qualifica com espècie en perill. A més, Oceana i
altres organitzacions científiques i conservacionistes han reiterat el seu recolzament a la
seva inclusió a l’apèndix II de CITES per a regular el seu comerç internacional.
Oceana considera que tant aquesta espècie com a la resta d’espècies de la família
Corallidea, a la qual pertany, han patit i pateixen una forta explotació a la Mediterrània, fet
que ha posat les seves poblacions en risc. Per això, en línies generals, la seva explotació
s’ha de prohibir a les aigües balears.
Amb l’objectiu d’evitar una resposta adversa per part dels afectats per causa d’aquesta
mesura, Oceana considera assumible un pla d’acció de període de dos anys per fer
completament efectiva aquesta mesura.

Títol IV
Ordenació del sector pesquer
Article 26.- Instruments de la política d’ordenació del sector pesquer.
Oceana considera que el Govern Balear ha de prendre més mesures per millorar el sector
pesquer Balear. Per això, proposam afegir les següents mesures, a més de les que ja es
contemplen (a i b):








“Mesures per millorar la capacitació dels professionals del sector.
Mesures de foment i regulació de les entitats associatives del sector.
Mesures de construcció, modernització i reconversió de les embarcacions
pesqueres per aconseguir una flota pesquera més moderna, competitiva, segura i
adaptada a les actuals circumstancies, amb condicions que garanteixin
l’eficiència de l’activitat, les condicions apropiades de treball a bord i la millora de
la qualitat dels productes.
Mesures d’adaptació de la capacitat de la flota a l’estat dels recursos pesquers.
La regulació de l’establiment i dels canvis de ports base.
Mesures de regulació del desembarcament i primera venda dels productes
pesquers, independentment de l’origen d’aquests.”

Article 41.- Federació de confraries de pescadors de les Illes Balears.
En el marc de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, s’ha de donar llibertat als pescadors
de cada illa a crear la seva pròpia Federació. Per això proposam afegir el següent paràgraf:
“Es poden constituir federacions de confraries de pescadors d’àmbit insular que
s’han d’integrar en la Federació de Confraries de Pescadors d’àmbit autonòmic. “
Així, s’hauria de fer entendre a tot el text, fent referència a “Federacions”, en lloc de
“Federació”, quan sigui oportú.
Proposta d’article nou.
Oceana considera molt poc específica el desplegament de les obligacions de les
organitzacions de productors. Per això, proposam afegir el següent article:
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“Funcions de les organitzacions de productors
Les persones productores que s’integrin en organitzacions de productors tenen,
entre d’altres, les obligacions següents:
a. Donar sortida a través de l’organització al producte o als productes pels quals
s’hagin associat, llevat que l’organització mateixa estableixi expressament el
contrari.
b. Aplicar les normes adoptades per l’organització amb la finalitat de millorar la
qualitat dels productes, adaptar el volum de l’oferta a les exigències del
mercat i millorar els processos de comercialització.
c. Facilitar la tasca d’inspecció i subministrar la documentació i la informació
necessàries a requeriment de les administracions públiques competents.”
Article 49.- Requisits per als canvis de base.
S’ha de tenir en compte el paper dels Consells Insulars en matèria pesquera. Per això
proposam afegir el següent paràgraf: “Quan el canvi sigui entre illes és preceptiu
l’informe del Consell Insular del port de destinació.”

Article 53.- Llocs de desembarcament i descàrrega.
Igual que a altres articles, proposam desplegar d’una manera més acurada aquest article.
Per això, proposam afegir el següent paràgraf:
“Els ports han de complir els requisits següents:
a. Disposar d’instal•lacions aptes i segures per a l’atracament i la descàrrega de les
embarcacions.
b. Disposar d’instal•lacions i estris adequats per a la manipulació i la conservació
dels productes de la pesca en condicions higienicosanitàries òptimes.
c. Disposar dels mitjans necessaris per a un exercici eficient de les tasques
d’inspecció i control de la pesca marítima.”
Article 56.- Turisme mariner.
Paràgraf 1. “...posin de relleu els valors positius de l’activitat i contribueixin a la protecció del
medi ambient i al consum dels productes pesquers locals.”
L’objectiu d’aquesta activitat també ha de ser reduir l’impacte negatiu de la pesca. Per això
proposam que aquesta frase quedi així “...posin de relleu els valors positius de
l’activitat, redueixin l’impacte negatiu de la pesca i contribueixin a la protecció del
medi ambient i al consum dels productes pesquers locals.”
Per assegurar el correcte desenvolupament d’aquesta activitat, proposam afegir aquest
paràgraf:
“En les activitats de turisme mariner, i en particular en el turisme pesquer, s’ha de
protegir la integritat del sector pesquer professional i del sistema ambiental associat i
mantenir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del litoral de les Illes Balears.”
Paràgraf 4. “El Govern de les Illes Balears,...”
Contemplar als Consells Insulars en aquest paràgraf “El Govern de les Illes Balears,
havent consultat els consells insulars...”
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Títol V
Comercialització i transformació de productes pesquers
Article 57.- Objectius
Oceana felicita al Govern per la inclusió de l’apartat “j”, proposat per l’entitat en la pasada
consulta pública de l’anterior esborrany de Llei de Pesca Balear.
Article 58.- Instruments de la política de comercialització i transformació dels productes
pesquers
Oceana proposa desplegar d’una manera més acurada aquest article. Per això, proposa
afegir les següents mesures:





“Normalitzar els productes pesquers al llarg de tota la cadena comercial, dotar de
transparència el mercat i possibilitar una informació adequada al consumidor, en
especial sobre la naturalesa i l’origen d’aquests productes.
Assegurar durant tota la cadena de comercialització que els productes pesquers
s’adapten a les normes de conservació dels recursos aplicables en cada cas.
Fomentar la transformació dels productes pesquers.
Promoure els productes pesquers i millorar-ne la qualitat.”

Article 60.- Normalització i principis generals de la identificació
Es considera que aquesta llei ha d’anar més enllà de la normativa estatal. Per això es
proposa desenvolupar aquest article afegint el següent:
“La identificació dels productes pesquers mitjançant l’etiquetatge, la presentació i la
publicitat resta subjecte als requisits següents:
a. Hi ha de constar de forma certa i objectiva una informació eficaç, veraç i
suficient sobre l’origen i les característiques essencials del producte.
b. Hi ha de constar l’espècie de manera que no permeti dubtes respecte de la
naturalesa del producte.
c. No ha d’induir a error, engany o confusió amb altres productes mitjançant
inscripcions, signes, anagrames, dibuixos o formes de presentació.
d. No ha d’ometre o falsejar dades que propiciïn una imatge falsa del producte.
e. Ha de declarar la qualitat del producte o dels seus elements principals d’acord
amb normes específiques de qualitat.
f. Ha d’especificar la tipus de pesca que s’ha fet servir (Arrossegament, Arts
menors, Palangre de Fons o Palangre de superfície) i l’àrea o pesquera on ha
estat capturat.
Les administracions competents han de contribuir activament, a través de
l’etiquetatge, a la valorització de la pesca local artesanal i a la valorització econòmica
del producte.”
Article 61.- Prohibicions
Es considera la necessitat d’afegir el següent paràgraf:
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“Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 d’aquest article, resten prohibides les
operacions de comercialització i de transformació de productes pesquers de
qualsevol origen o procedència que incompleixin la normativa sanitària o s’hagin
obtingut incomplint la normativa internacional, comunitària, estatal o autonòmica
aplicable en la matèria, o la talla o el pes dels quals sigui inferior al reglamentari.”
Article 63. Foment de la transformació
Especificar de quina manera es pretén fomentar la transformació. Proposam els següents
punts:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

“La diversificació dels productes.
La millora de la qualitat.
La innovació tecnològica.
L’aprofitament dels recursos excedentaris o infrautilitzats.
El desenvolupament d’interprofessionals amb la col•laboració del sector
extractiu.
L’aprofitament dels subproductes.
La reducció de l’impacte sobre el medi ambient.
L’impuls del teixit empresarial de la transformació”

Article 64.- Promoció dels productes pesquers
Especificar de quina manera es pretén promocionar els productes pesquers. Proposam els
següents punts:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

“Facilitar la comercialització de productes tradicionals i artesanals.
Afavorir el consum de productes infrautilitzats o excedentaris.
Contribuir a l’adaptació entre l’oferta i la demanda.
Divulgar el coneixement de les produccions autòctones.
Impulsar el desenvolupament de les denominacions de qualitat o d’origen.
Impulsar el desenvolupament de les denominacions de sostenibilitat i
d’ecoetiquetatge.
g. Contribuir a una informació adequada al consumidor sobre les característiques
dels productes”

Títol VI
Pesca marítima recreativa
Proposta d’article nou
Es considera la necessitat de definir les diferents modalitats de pesca recreativa a les Illes
Balears de la següent manera:
“Modalitats
S’estableixen les modalitats de pesca marítima recreativa següents:
a.
b.
c.
d.

Pesca marítima de superfície.
Pesca marítima esportiva.
Pesca marítima lucrativa.
Pesca marítima submarina.”

Proposta d’article nou
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Es considera la necessitat de definir la llicència de pesca marítima de superfície individual
de la següent manera:
“Llicència de pesca marítima recreativa de superfície individual
1. S’entén com a llicència de pesca marítima recreativa de superfície individual el
document administratiu nominal, individual i intransferible que autoritza la
pràctica de la pesca recreativa des de terra o des d’una embarcació.
2. Les llicències de pesca marítima recreativa de superfície individual tenen tres
anys de validesa.
3. No obstant el que assenyala l’article 65, els menors de catorze anys no necessiten
llicència per practicar la pesca marítima recreativa de superfície, sense perjudici
del compliment de la resta d’obligacions recollides en aquesta Llei i en la resta de
normes que hi concorden.”
Proposta d’article nou
Es considera la necessitat de definir la llicència de pesca marítima recreativa de superfície
per a embarcació de la següent manera:
“Llicència de pesca marítima recreativa de superfície per a embarcació
1. S’entén com a llicència de pesca marítima de superfície per a embarcació el
document administratiu que autoritza l’exercici de la pesca marítima recreativa
des d’embarcacions espanyoles de setena llista amb un màxim de cinc persones
que pesquin simultàniament.
2. La llicència de pesca marítima recreativa de superfície per a embarcació té tres
anys de validesa.
3. El Govern de les Illes Balears ha de regular, reglamentàriament, el mètode
d’identificació a bord que permeti acreditar la possessió de la llicència.

4. Es crea el Registre d’embarcacions de Pesca Recreativa i s’habilita el Govern de
les Illes Balears per regular-ne l’organització i el funcionament.”
Proposta d’article nou
Es considera la necessitat de definir la llicència de pesca marítima esportiva de la següent
manera:
“Llicència de pesca marítima esportiva
1. S’entén com a llicència de pesca marítima esportiva el document administratiu
nominal, individual i intransferible que autoritza la pràctica de la pesca marítima
esportiva des de terra o des d’embarcació per participar en competicions oficials i
entrenaments.
2. Per obtenir la llicència de pesca marítima esportiva, que té un any de validesa,
s’ha d’acreditar la possessió de la llicència federativa de pesca en vigor.”
Proposta d’article nou
Es considera la necessitat de definir la llicència de pesca marítima lucrativa de la següent
manera:
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“Pesca marítima lucrativa
1. S’entén com a llicència de pesca marítima lucrativa el document administratiu que
autoritza l’exercici de la pesca marítima recreativa des d’embarcacions de sisena
llista amb un màxim de dotze persones que pesquin simultàniament.
2. Per obtenir la llicència de pesca marítima lucrativa s’ha de disposar d’una
autorització de la conselleria competent en matèria de transport per al lloguer
d’embarcacions d’esplai de la Unió Europea, de la titulació pesquera professional
adient per a l’activitat i de la resta de titulacions que es determinin, i presentar al
ministeri competent la informació relativa a les captures efectuades per zona i
període de temps, d’acord amb les condicions que es determinin
reglamentàriament.
3. Les llicències tenen tres anys de validesa.”
Proposta d’article nou
Es considera la necessitat de definir la llicencia de pesca marítima submarina de la següent
manera
“Llicència de pesca marítima submarina
1. S’entén com a llicència de pesca marítima submarina el document administratiu
nominal, individual i intransferible que autoritza a pescar amb arpons amb el cos
íntegrament submergit. L’edat mínima per fer aquesta activitat és de setze anys.
2. Per obtenir la llicència de pesca marítima submarina s’ha d’acreditar la possessió
de la llicència federativa de pesca submarina en vigor o, en defecte d’aquesta,
d’un certificat mèdic que acrediti l’aptitud per pescar i un contracte d’assegurança
per accidents.
3. Les llicències tenen un any de validesa.
4. Les llicències només són vàlides i tenen efectes jurídics si es presenten amb la
llicència federativa de pesca submarina pertinent o el contracte d’assegurança per
accidents en vigor.”
Article 70.- Quotes de captura per a la pesca recreativa
Consideram que aquesta llei ha d’anar més enllà de la normativa estatal i ser més restrictiva.
Per això proposam que desenvolupar aquest article de la següent manera:
“1. Les quotes de captura de les espècies ja regulades per la normativa estatal o
comunitària són les que aquestes estableixin, tret que el Govern de les Illes Balears o
els consells insulars estableixin una restricció major.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, la quota màxima de captura
d’espècies per llicència individual i dia és de cinc kg, amb la possibilitat d’excloure
del còmput el pes d’una de les peces capturades. Les autoritats i, en particular, la
conselleria competent en matèria de pesca han de promoure l’establiment de quotes
de captura específiques, adaptades a la biologia de les espècies objectiu, en
substitució de la quota de captura genèrica. Els consells insulars poden restringir
aquesta quota màxima.
3. En els casos de la pesca marítima de superfície per a embarcació i pesca recreativa
lucrativa, la quota màxima de captura ha de ser proporcional al nombre de persones
que pesquen a bord, per la qual cosa es computa per pescador l’equivalent a una
llicència individual. No obstant això, quan el nombre de pescadors sigui superior a
cinc, la quota màxima no pot ultrapassar els vint-i-cinc quilograms per embarcació.
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4. Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als
límits màxims autoritzats, per a cada dia, en els apartats anteriors. Així mateix, resta
expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.
5. Les quotes màximes que estableixen aquesta Llei i la normativa que la desplega no
es poden sumar en cap cas a les quotes que estableix l’Administració de l’Estat o els
consells insulars.
6. Les captures que es facin dins l’exercici de la pesca recreativa s’han de comunicar
en una declaració de captures a les administracions pesqueres en els supòsits i en la
forma que s’estableixi reglamentàriament.
7. Es crea el Registre de Captures de Pesca Recreativa i s’habilita el Govern de les
Illes Balears per regular-ne l’organització i el funcionament.”

Article nou. Els ormeigs per a la pesca recreativa
“1. Els ormeigs per a la pesca marítima recreativa de superfície i lucrativa són:
curricà, fluixa, potera per a cefalòpodes, potera per a peixos (jigging), canya —amb
rodet o sense—, volantí amb un màxim de sis hams, fitora, rall i salabre. La llicència
dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes i dues poteres per persona. No obstant
això, per a la fluixa i el curricà d’altura únicament s’autoritzen fins a vuit canyes per
embarcació.
2. La pesca marítima submarina es pot exercir amb arpons manuals o impulsats per
mitjans mecànics, tret de fusells impulsats amb pólvora o gas. Per practicar aquest
tipus de pesca és obligatori senyalar el lloc amb una boia d’un color que sigui visible
a la mar.
3. Els consells insulars, amb l’informe previ del Govern de les Illes Balears, poden
suprimir els ormeigs assenyalats a l’apartat 1 o autoritzar els que siguin tradicionals a
cada illa.”
Article nou. Campionats de pesca marítima
“1. Els campionats de pesca marítima necessiten una autorització expressa del
consell insular competent. En el cas que la zona on s’ha de fer la competició afecti
aigües de dos o més consells insulars, l’autorització correspon al Govern de les Illes
Balears. Les entitats organitzadores o les seves federacions han de fer constar a la
sol•licitud per als campionats la modalitat de pesca, la zona, el tipus, l’horari i si es
pretenen o no ultrapassar les quotes de captura establertes.
2. En el cas que la competició sigui en aigües es requereix l’autorització expressa de
l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat. En cap situació es podran ultrapassar
les quotes de captura legals establertes.”
Article nou. Modalitats de campionats de pesca marítima
“1. S’estableixen les modalitats de campionat següents:



Oficial, organitzats per entitats esportives o les seves federacions, amb finalitats
exclusivament de competició.
Social, organitzats per un altre tipus d’entitats, vinculat a activitats tradicionals,
populars, culturals o gastronòmiques.

2. En el cas dels campionats oficials, i sempre que se celebrin en aigües de les Illes
Balears, aquests han de ser sense mort i les captures han de ser retornades a la mar.
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3. En el cas dels campionats socials, s’han de respectar les quotes màximes de
captura, i aquestes han de quedar a la lliure disposició de l’entitat organitzadora, la
qual no les pot destinar a la venda.”
Article 71.- Registre de Captures de Campionats.
Paràgraf 1. “Es crea el Registre de Captures dels Campionats de les Illes Balears...”
Especificar que els registres seran de caràcter insular afegint la següent frase “... format
pels registres insulars respectius,...”
Article 72.- Prohibicions.
Apartat nou
S’ha d’afegir el següent apartat
“L’ús o la tinença de qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest
que no sigui estrictament manual.”
Apartat nou
S’ha d’afegir el següent apartat
“L’ús de qualsevol aparell que empri, com a força propulsora per al llançament
d’arpons, mescles detonants o explosives.”

Títol VIII
Aqüicultura marina
Article 81.- Atribucions
Paràgraf 1
Apartat c
Oceana considera necessària la inclusió entre les atribucions del següent apartat:

- “Controlar i fer un seguiment de les condicions del medi que envolta la

instal·lació aqüícola, especialment pel que fa a la prevenció i identificació de
possibles impactes sobre el medi ambient. “

Paràgraf nou
S’ha de contemplar el paper dels Consells Insular en aquest àmbit, per això proposam afegir
el següent paràgraf:
“Correspon als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, de
conformitat amb la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania:



Atorgar les autoritzacions per a l’exercici de l’aqüicultura marina.
Inspeccionar i controlar les explotacions d’aqüicultura, tant pel que fa a les
instal•lacions com als mètodes i les condicions tecnicosanitàries i de producció.
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Incoar, tramitar i resoldre els procediments sancionadors per la comissió
d’infraccions administratives previstes en aquesta Llei.”

Article 83.- Procediment i condicions dels establiments d’aqüicultura.
Es proposa continuar desenvolupan l’article de la següent manera:
“... que ha de complir les condicions següents:
a. El termini màxim de resolució és d’un any comptador a partir de la data de
presentació de la sol•licitud. Transcorregut aquest termini, s’entén denegada en el
cas d’ocupació de zones de domini públic i concedida en els terrenys privats.
b. No s’ha d’autoritzar el cultiu i l’engreix de la Thunnus thynnus.
c. No s’han d’autoritzar els establiments comercials de cultius de peixos en zones de
la Xarxa Natura 2000, reserves marines ni a cap altre tipus d’àrea marina protegida, ni
a fons de fanerògames o fons de maërl o coral•lígens.
d. Les activitats d’aqüicultura marina només s’han d’autoritzar quan les aigües
tinguin la qualitat adequada per al cultiu de les espècies marines.”

Article 84.- Acabament de l’activitat
Substituir el títol d’aquest article per “Vigència, modificació i extinció de les
autoritzacions”
Així mateix, es proposa desenvolupar els paràgrafs de la següent manera:
“1. Les autoritzacions de cultius marins s’han de concedir amb caràcter temporal o
indefinit, tot i que en el cas que afectin terrenys de domini públic no poden excedir el
període de la concessió o de l’autorització de l’ocupació.
2. Les autoritzacions es poden extingir, amb l’expedient previ corresponent, per les
causes següents:
a. El venciment del termini en les autoritzacions subjectes a termini.
b. El cessament de l’activitat o la infraexplotació manifesta per un període superior
a dos anys, tret de causa justificada.
c. La renúncia expressa de la persona interessada.
d. L’incompliment del termini establert en l’autorització per a la posada en
funcionament de l’explotació.
e. La pèrdua de la concessió o l’autorització de l’ocupació del domini públic.
f.
Els danys greus al medi ambient, els perills per a la salut pública o per a la
navegació o altres riscs de conseqüències anàlogues, a causa de les instal•lacions o
del seu funcionament.
g. Qualsevol altra circumstància que determinin les disposicions reglamentàries
que despleguin aquesta Llei.
3. Un cop s’ha extingit l’autorització i amb l’informe previ de l’administració
ambiental, l’últim titular ha de restaurar la zona i retornar-la a l’estat originari. Això no
obstant, l’administració competent en matèria d’aqüicultura marina pot proposar,
segons es determini reglamentàriament, el manteniment de les obres i instal•lacions
per continuar l’explotació.”
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Títol XI
Control i inspecció
Article nou. Exercici de la pesca del personal de vigilància
Desenvolupar de la següent manera:
“1. Els agents de l’autoritat i els seus auxiliars no poden pescar durant l’exercici de
les seves funcions.
3. No obstant això, en situacions especials poden dur a terme accions de pesca
encomanades o a
4. utoritzades expressament per la conselleria competent en matèria de pesca.

Article nou. Monitorització de l’activitat pesquera professional
Oceana està a favor i considera necessària la instal·lació de sistemes de localització
d’embarcacions per satèl·lit a totes les embarcacions del cens de pesca professional. Això
proporcionaria un millor control i un contrast de dades declarades que minimitzarien les
activitats il·legals del sector pesquer.
Per això proposa aquest article que es desenvoluparia de la següent manera:
“Tots els vaixells que duguin a terme l’activitat pesquera professional a les aigües
de les Illes Balears han de disposar, en les dates i condicions que estableixi el
Govern de les Illes Balears, d’un dispositiu a bord operatiu en tot moment de
localització i seguiment de l’activitat.”

Títol XII
Règim sancionador
Capítol II. Infraccions administratives
Secció 2a. En matèria de pesca professional i marisqueig
Article 113.- Infraccions greus
Afegir les següent infraccions greus a la part de “Relatives a l’exercici de l’activitat”:
“Dur a terme tasques de pesca sense els llums reglamentaris o amb llums diferents
dels que corresponen al tipus de pesca.”
“No disposar a bord del dispositiu instal•lat de control via satèl•lit o de qualsevol
altra naturalesa que estableix la normativa vigent, per causes imputables a la
persona interessada.”
“Relatives a les espècies”. Punt 13 “...reglamentàriament i, especialment, les femelles...”
Especificar les espècies més importants de la següents manera:
“...femelles amb ous de llagosta (Palinurus spp), de llamàntol europeu (Homarus
gammarus), de cigala (Scyllarides latus) i de cranca (Maja squinado), com també la
captura de femelles ovades de qualsevol espècia que estigui prohibida.”
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Secció 4a. En matèria de pesca recreativa
Article 120.- Infraccions molt greus
Paràgraf 2. Oceana es mostra favorable a l’increment de la sancions a la venda il·legal de les
captures per part de pescadors recreatius. Consideram que aquesta mesura ajudarà a
combatre aquesta activitat tan comú a les Illes Balear que perjudica als pescadors
professionals i a l’estat de conservació dels recursos marins de les balears.
Secció 7a. En matèria de conservació de recursos marins
Article 128.- Infraccions molt greus
Paràgraf 1 “Dur a terme activitats que...”
Afegir “...perjudiquin,...”
Paràgraf nou
Proposam afegir el següent paràgraf:
“Exercir qualsevol actuació sobre el medi marí, el medi maritimoterrestre o el litoral
que causi efectes nocius greus sobre els recursos pesquers, marisquers o
aqüícoles i que suposi un canvi de les característiques del medi.”
Capítol III. Sancions
Article 132.- Sancions en matèria de pesca professional i marisqueig
Oceana no es mostra favorable a la reducció quasi be la meitat de les sancions perquè aquest
aspecte es pot percebre com una major permissivitat per part del Govern cap a les il·legalitats
en l’activitat pesquera. A més, una llei autonòmica no por ser en cap cas més permissiva que la
normativa estatal. Per això proposam que es mantingui igual que a la normativa estatal (article
102 de la Llei 3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat) de la següent manera:
“a. Les infraccions lleus se sancionen amb amonestació o multa de 60 a 300 euros.
b. Les infraccions greus, amb multa de 301 a 60.000 euros.
c. Les infraccions molt greus, amb multa de 60.001 a 300.000 euros.”
Article 134.- Sancions en matèria de pesca recreativa
Oceana no es mostra favorable a la reducció quasi be la meitat de les sancions perquè aquest
aspecte es pot percebre com una major permissivitat per part del Govern cap a les il·legalitats
en l’activitat pesquera. A més, una llei autonòmica no por ser en cap cas més permissiva que la
normativa estatal. Per això proposam que es mantingui igual que a la normativa estatal (article
102 de la Llei 3/2001 de Pesca Marítima de l’Estat) de la següent manera:
“a. Les infraccions lleus se sancionen amb amonestació o multa de 60 a 300 euros.
b. Les infraccions greus, amb multa de 301 a 60.000 euros.
c. Les infraccions molt greus, amb multa de 60.001 a 300.000 euros.”
Article 136. Sancions en matèria d’ordenació del sector i comercialització. “...amb el que
preveu la legislació estatal vigent.”
S’ha de desenvolupar d’una manera més específica aquest article. Proposam els següents
punts:
“...d’acord amb els criteris següents:
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a. Les infraccions lleus se sancionen amb amonestació o multa de 60 a 300
euros.
b. Les infraccions greus, amb multa de 301 a 60.000 euros.
c. Les infraccions molt greus, amb multa de 60.001 a 300.000 euros.
2. Les infraccions greus poden ser sancionades amb la multa corresponent i una o
diverses sancions accessòries següents en funció de les circumstàncies que hi
concorrin:
a. Decomís dels productes o béns obtinguts il•legalment per a les infraccions
previstes en l’article 124, números 3, 5, 6, 7, 9 i 10.
b. Suspensió, retirada o no renovació de les autoritzacions durant un període
no superior a cinc anys per a les infraccions previstes en l’article 124,
números 2, 3, 6 i 9.
c. Inhabilitació per a l’exercici o el desenvolupament d’activitats pesqueres
durant un període no superior a cinc anys per a les infraccions previstes en
l’article 124, números 2, 3 i 4.
d. Impossibilitat, durant un termini no superior a cinc anys, d’obtenir préstecs,
subvencions o ajuts públics per a les infraccions previstes en l’article 124,
números 3, 6 i 9.
3. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb la multa corresponent i
una o diverses de les sancions accessòries següents en funció de les
circumstàncies que hi concorrin:
a. Suspensió, retirada o no renovació de les autoritzacions durant un període
no superior a cinc anys.
b. Inhabilitació per a l’exercici o el desenvolupament d’activitats durant un
període no superior a cinc anys.
c. Impossibilitat d’obtenció d’ajuts, préstecs o subvencions públiques durant
un termini màxim de cinc anys.”
Article 137.- Sancions en matèria de conservació de recursos marins
Canviar aquest títol per “Sancions en matèria de conservació del medi marí”, ja que
l’activitat pesquera no només afecta als “recursos marins” si no també al “medi marí” en
general.
Article 146-. Reconeixement de responsabilitat
Afegir les següents disposicions addicionals
“Federació Balear de Confraries de Pescadors
Es reconeix la Federació Balear de Confraries de Pescadors com la federació
prevista a l’article 41 d’aquesta Llei.”
“Potestat sancionadora
La potestat sancionadora que preveu l’apartat II de l’article 2 de la Llei 8/1999, de 12
d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania, s’ha d’exercir
amb caràcter de competència pròpia.”
“Zones d’enfonsament marí
Es reconeixen els polígons següents com a zones d’enfonsament de vaixells als
efectes de l’article 14.3 c d’aquesta Llei:
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Coordenades georeferenciades amb el sistema de referència WGS84
Escull
Llevant mallorquí

Platja de Migjorn

Punta Roja (Sta. Eulària)

Es Freu (sa Dragonera)

Santa Ponça

Illetes (illa del Sec)

Polígon número
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

Longitud
3º05'59''E
3º07'19''E
3º08'12''E
3º08'24''E
3º07'16''E
3º06'20''E
3º17'18''E
3º20'00''E
3º23'18''E
3º23'20''E
3º21'08''E
3º17'59''E
3º22'11''E
3º22'17''E
3º24'07''E
3º25'15''E
3º26'26''E
3º27'05''E
3º25'52''E
3º24'45''E
3º22'47''E
1º27'20''E
1º27'32''E
1º27'32''E
1º27'20''E
1º32'14''E
1º32'25''E
1º32'25''E
1º32'14''E
2º19'44''E
2º19'50''E
2º20'51''E
2º20'46''E
2º26'20''E
2º26'27''E
2º26'57''E
2º26'49''E
2º27'08''E
2º27'15''E
2º27'38''E
2º27'30''E
2º32'35''E
2º32'56''E
2º32'56''E
2º32'35''E
2º33'04''E
2º33'18''E
2º33'18''E
2º33'07''E
2º33'20''E
2º33'27''E
2º34'04''E
2º34'11''E
2º34'26''E
2º34'33''E

Latitud
39º17'32''N
39º18'36''N
39º18'04''N
39º17'48''N
39º16'55''N
39º17'17''N
39º27'05''N
39º30'33''N
39º31'48''N
39º30'59''N
39º30'00''N
39º26'49''N
39º32'34''N
39º32'41''N
39º33'39''N
39º36'17''N
39º38'02''N
39º37'36''N
39º35'54''N
39º33'20''N
39º32'17''N
38º40'01''N
38º40'01''N
38º39'55''N
38º39'55''N
38º58'04''N
38º58'00''N
38º57'56''N
38º58'00''N
39º35'00''N
39º35'05''N
39º34'22''N
39º34'16''N
39º31'36''N
39º31'42''N
39º31'19''N
39º31'13''N
39º30'54''N
39º31'00''N
39º30'42''N
39º30'37''N
39º29'25''N
39º29'25''N
39º29'34''N
39º29'34''N
39º29'59''N
39º29'59''N
39º30'31''N
39º30'31''N
39º31'07''N
39º31'13''N
39º30'33''N
39º30'39''N
39º31'15''N
39º31'09''N
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Punta Negra (Molinar)

Cap de Regana

Freus d’Eivissa Formentera

Platja de la Tramuntana

Punta Prima (illa de l’Aire)

4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1

2º35'03''E
2º34'56''E
2º39'41''E
2º39'41''E
2º39'51''E
2º39'51''E
2º40'38''E
2º41'36''E
2º41'44''E
2º40'45''E
2º41'42''E
2º42'27''E
2º42'35''E
2º41'50''E
2º41'50''E
2º43'08''E
2º43'08''E
2º41'50''E
2º41'44''E
2º43'08''E
2º43'08''E
2º41'44''E
2º41'56''E
2º43'20''E
2º43'20''E
2º41'56''E
2º42'00''E
2º42'00''E
2º42'56''E
2º41'59''E
1º23'38''E
1º23'56''E
1º25'02''E
1º24'44''E
1º28'11''E
1º27'30''E
1º27'19''E
1º28'22''E
1º28'44''E
1º27'53''E
1º28'03''E
1º27'15''E
1º26'40''E
1º25'08''E
1º26'56''E
1º26'26''E
1º25'02''E
1º29'29''E
1º30'02''E
1º30'23''E
1º30'08''E
4º15'06''E
4º14'59''E
4º16'41''E
4º16'41''E

39º31'31''N
39º31'37''N
39º31'19''N
39º32'24''N
39º32'24''N
39º31'19''N
39º30'55''N
39º31'40''N
39º31'34''N
39º30'49''N
39º30'04''N
39º30'39''N
39º30'33''N
39º29'58''N
39º29'41''N
39º29'41''N
39º29'33''N
39º29'33''N
39º28'46''N
39º28'46''N
39º28'37''N
39º28'37''N
39º27'51''N
39º27'51''N
39º27'43''N
39º27'43''N
39º27'19''N
39º26'00''N
39º26'00''N
39º26'56''N
38º44'43''N
38º46'01''N
38º46'01''N
38º44'43''N
38º43'55''N
38º45'00''N
38º46'26''N
38º46'26''N
38º44'16''N
38º47'01''N
38º47'56''N
38º48'32''N
38º48'24''N
38º51'13''N
38º51'13''N
38º53'07''N
38º51'49''N
38º41'53''N
38º42'19''N
38º41'43''N
38º41'31''N
39º48'26''N
39º47'59''N
39º47'41''N
39º48'12''N”

Nova Disposició transitòria
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Proposam el desenvolupament de la següent Disposició transitòria:
“Embarcacions de pesca d’arrossegament
Les embarcacions de pesca d’arrossegament que practiquin aquesta modalitat en
aigües interiors de les Illes Balears i que no reuneixin la condició que estableix
l’article 22 d’aquesta Llei, disposen d’un termini de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei per adaptar l’art de pesca d’arrossegament.”
Disposició final primera. Desplegament reglamentari
“S’autoritza el Govern de les Illes Balears...”, incloure el paper dels Consells Insulars de la
següent manera “S’autoritza el Govern de les Illes Balears i, si n’és el cas, els consells
insulars...”
Disposició addicional cinquena. Creació de registres
Afegir els següents registres:
-

“Registre d’embarcacions de Pesca Recreativa”
“Registre de Captures de Pesca Recreativa”

Annex I
Afegir aquest annex que especifiqui les talles mínimes de les espècies pesqueres. Fem la
següent proposta:

“Annex I
Talles mínimes
Anxova / Anchoa / Engraulis encrasicolus

9 cm

Boga / Boga / Boops boops

11 cm

Capellà / Capellán / Trisopterus minutus

11 cm

Gerret i xucla/ Carameles y chucla / Spicara spp.

11 cm

Moll / Salmonete / Mullus spp.

11 cm

Sardina / Sardina / Sardina pilchardus

11 cm

Esparrall / Raspallón/ Diplodus annularis

12 cm

Pagell / Pagel / Pagellus erythrinus

15 cm

Salpa / Salema / Sarpa salpa

15 cm

Sorell / Jurel/ Trachurus spp.

15 cm

Llissa / Lisa / Mugilidae

16 cm

Besuc / Aligote / Pagellus acarne

17 cm

Morruda / Sargo picudo / Diplodus puntazzo

18 cm

Pàguera / Pargo / Pagrus pagrus

18 cm

Variada / Mojarra / Diplodus vulgaris

18 cm

Verat i bis / Caballa y estornino / Scomber spp.

18 cm

Lluç / Merluza / Merluccius merluccius

20 cm

Mabre / Herrera / Lithognathus mormyrus

20 cm
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Orada / Dorada / Sparus aurata

20 cm

Llenguado / Lenguado / Solea vulgaris

20 cm

Sard / Sargo / Diplodus sargus

23 cm

Agulla / Aguja / Belone belone

25 cm

Llop / Lubina / Morone labrax

25 cm

Corball / Corballo / Sciaena umbra

30 cm

Rap / Rape / Lophius spp.

30 cm

Goràs / Besugo / Pagellus bogaraveo

33 cm

Pàmpol rascàs / Cherna / Polyprion americanus

45 cm

Anfós / Mero / Epinephelus spp.

50 cm

Tonyina / Atún / Thunnus thynnus

115 cm / o 30 kg

Dins les reserves marines les espècies poden tenir una talla mínima superior.”

Altres comentaris
Oceana, fa uns anys, va contribuir amb comentaris a l’esborrany de la Llei de Pesca Sostenible
de l’Estat Espanyol. En aquest context hem proposat les següents figures de protecció
pesquera que considerem haurien de quedar paleses al present text Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. A continuació incorporem una descripció d’aquestes:


Àrees d’accés preferencial
Àrees en les que s’atorga un accés preferencial o exclusiu a embarcacions amb una
demostrada capacitat selectiva per sobre dels límits preestablerts o amb un baix nivell
d’impacte sobre comunitats o ecosistemes que es considerin de protecció prioritària.
Aquesta figura suposa, en contraposició amb la resta de zones de protecció, un
incentiu positiu per a que les embarcacions incrementin la selectivitat de les seves
operacions de pesca o disminueixin l’impacte generat. No es cerca protegir
exclusivament una zona específica, pel que ja existeixen figures com les RM, sinó que
s’intenta promocionar una transició progressiva cap a embarcacions que, fent servir els
mateixos o diferents arts que altres, tinguin la capacitat de millorar la selectivitat o
disminuir l’impacte (a través de, per exemple, l’adopció de característiques tècniques
dels arts més selectius que la legislació en vigor, etc.).
Aquestes zones han de suposar una disminució de les captures accidentals i del rebuig
basada en els incentius positius generats pel dret d’accés preferencial atorgat. Oceana
estima que aquesta mesura, molt diferent a la limitació estricta que pot establir-se en
altres figures, pot ser a més, ben rebuda per gran part de la flota.



Zones de restricció pesquera
Oceana considera estrictament necessària la inclusió de la figura de Zones de
Restricció Pesquera en aquest article, com una passa imprescindible cap a l’aplicació
d’una visió basada en els ecosistemes que garanteixi una explotació sostenible dels
recursos. Aqueta figura s’inclou a les mesures definides per la Política Pesquera
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Comunitària7, per a poder assolir els objectius d’aquesta. Específicament “zones o
períodes en els que les activitats pesqueres es prohibeixen o restringeixen, inclosa la
protecció de les zones de posta i cria”.
Més específicament, Oceana considera les zones de restricció pesquera com zones de
no-pesca declarades en àrees de rellevància, per constituir un Hàbitat Essencial per
una/es espècie/es comercial/s. Entenent Hàbitat Essencial com: “la part més fràgil i
crítica de cada hàbitat de peixos, en relació amb les necessitats ecològiques i
biològiques de cadascuna de las espècies explotades que ha de ser protegida per a
millorar l’status de l’stock i assegurar la sostenibilitat a llarg termini8”.
L’imperatiu d’incloure aquesta figura dins de la Llei de Pesca de Balears es veu
reforçada per l’existència actual de Zones de Restricció Pesquera a la Mediterrània per
a la flota espanyola. Particularment, a la Zona de Restricció Pesquera declarada per la
Comissió General de Pesca de la Mediterrània (GFCM) al 20099, per a la que
s’estableixen mesures destinades a la conservació d’un àrea d’importància per a la
reproducció del Lluç Europeu (Merluccius merluccius) al Golf de Lleó.
Per tot això, Oceana sol·licita la inclusió d’aquesta figura per a la declaració i aplicació
d’àrees de restricció pesquera amb la finalitat de protegir hàbitats essencials per a
espècies marines comercials com a mesura necessària per a l’explotació sostenible
d’aquests stocks.

7

DOUE (2002). Reglament (CE) N0.2371/2002 del Consejo sobre la conservació i l’explotació sostenible
dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera comunitària. Diari Oficial de la Unió Europea. L
358: 59-80. 31.12.2002.
8
Di Natale A. (2006). Sensitive and essential areas for large pelagic species in the Mediterranean Sea.
Report of the SGMERD-06-01 Sensitive and Essential Fish Habitats in the Mediterranean, pp 165-180.
9
Recommendation GFCM/33/2009/1 on the establishment of a fisheries restricted area in the Gulf of
Lions to protect spawning aggregations and deep sea sensitive habitats. FAO General Fisheries
Commission for the Mediterranean. Report of the thirty-third session. Tunis, 23–27 March 2009. GFCM
Report. No. 33. Rome, FAO. 2009. 126p
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