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0. Introducció i consideracions prèvies 
 
El GOB considera que l’aprovació d’una llei de pesca pròpia de les Illes Balears és una necessitat, ja 
que, tal com exposa el propi Govern de les Illes Balears, la nostra comunitat autònoma és l’única que 
no disposa d’una llei sectorial adaptada a les necessitats del sector pesquer de les Illes i a la situació 
dels nostres ecosistemes i recursos marins. Per tant, ens trobam davant d’una gran oportunitat. Però 
una vegada analitzat el text que ha presentat l’actual Govern, el GOB arriba a la conclusió que ens 
trobam davant una oportunitat perduda.  
 
Durant l’any 2010, l’anterior Govern ja va presentar un esborrany d’Avantprojecte de pesca marítima, 
marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears i, el maig de 2010, el GOB va presentar les corresponents 
observacions i suggeriments a aquell esborrany. Cal esmentar que, encara que el GOB va considerar 
des del principi que el text era millorable, entre la versió de 2010 i l’actual el GOB ha detectat un canvi 
qualitatiu i de la “filosofia” del text molt preocupant, ja que es deixen de banda totes aquelles 
aportacions que feia el text “original” de millora de la gestió dels recursos, de conservació de les 
espècies i dels hàbitats especialment sensibles i de la possibilitat de participació d’entitats científiques 
i conservacionistes en els processos de presa de decisió en temes de gestió pesquera.  
 
Cal assenyalar que l’actual Govern ha partit del mateix document ja presentat en el seu dia, el qual va 
ser sotmès a tot un procés d’exposició pública i de consens social, havent-ne treballat amb els sectors 
afectats aquells punts que es podien considerar més “conflictius”, però que a mig i llarg termini serien 
els aspectes que garantirien una explotació sostenible dels nostres recursos i permetrien mantenir el 
teixit social i econòmic del sector pesquer de les Illes. Tots aquests aspectes s’han eliminat, fent que 
l’actual esborrany es pugui considerar com a molt generalista, amb cap implicació en garantir una 
explotació sostenible i amb cap consideració cap a les entitats científiques i conservacionistes de la 
nostra Comunitat. Tot això, fa que es permeti que l’activitat pesquera es mantingui fora dels marges 
de seguretat sostenible i allunyada dels postulats de la política pesquera comunitària europea, la qual 
està fent una aposta decidida per una reforma que garanteixi una explotació pesquera sostenible i un 
futur a mig i llarg termini per les comunitats costaneres. En definitiva, el GOB considera que, 
novament, el Govern torna a fer una aposta per “el pa per avui i la fam per demà” que tan 
preocupants resultats ha donat en les nostres Illes. Una vegada més, ens trobam davant d’una 
oportunitat perduda, en aquesta ocasió aprofitant i desvirtuant completament un text que ja es va 
presentar, analitzar i treballar amb tots els sectors i actors implicats (sector pesquer, entitats 
científiques, entitats conservacionistes, administració, etc.). 
 
 
1. Anàlisi de l’articulat de l’actual esborrany d’avantprojecte de llei de pesca marítima, 
marisqueig i aqüicultura de les illes balears (versió abril 2012) 
 
 
Article 4. Definicions. 
 
Activitat pesquera (aquesta observació ja es va presentar a l’anterior esborrany) 
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Suggerim citar els peixos com a recurs pesquer, a l’igual que es citen crustacis i mol·luscs. 
 
Esforç de pesca. S’ha fet un petit canvi en aquesta definició, el qual podria parèixer poc significatiu 
però suposa una modificació molt substancial, de tal manera que es considera que aquest esforç es 
mesura, entre d’altres paràmetres, en base al temps d’activitat del vaixell mesurat en dies. En la 
versió anterior simplement es considerava en base al temps, sense especificar que aquest es 
mesurés en dies. Aquesta unitat de mesura del temps, en el cas de la pesca de les Illes Balears no té 
cap sentit, ja que les jornades de pesca, en cap cas, duren més de 24h. La pesca d’arrossegament, la 
que té jornades més llargues, té un màxim de temps de permanència fora del seu port base de 12 
hores. Per tant, pel cas concret de la pesca de les nostres Illes, l’esforç pesquer, en cap cas es pot 
mesurar en dies. La durada de les jornades de pesca s’ha de mesurar en hores i minuts. 
 
Les tres definicions següents, ja varen ser objecte d’observacions al procés d’exposició pública 
anterior, tornant a reiterar els nostres suggeriments. 
 
Pesca marítima  
Consideram que la definició és errònia, ja que es confon l’activitat pesquera amb la seva gestió. 
 
Pla de gestió anual o pluriennal  
A la definició d’aquests conceptes s’hauria d’incloure el terme “espai”. Així, ja varem suggerir en el 
seu moment substituir “Aquests plans poden incloure limitacions...” per “Aquests plans poden estar 
zonificats i poden incloure limitacions”. 
 
Pla de recuperació 
Igualment, proposam canviar “Als plans de recuperació es fixen...” per “Als plans de recuperació, que 
poden estar zonificats, es fixen...”. 
 
D’aquesta versió s’han eliminat les definicions dels següents conceptes (inclosos a l’anterior versió): 
aquari marí; àrea marina protegida; art d’emmallament; art de parada; art de tirada des d’embarcació; 
cetària; límit biològic de seguretat; llampuguera; ordenació de l’activitat comercial dels productes de la 
pesca, del marisqueig i de l’aqüicultura; ormeig d’ham; ormeig de trampa; pesca il·legal, no declarada 
i no reglamentada; rebuig. La manca de totes aquestes definicions és preocupant ja que dificulta, en 
major o en menor mesura l’enteniment del contingut de la llei, però preocupa especialment 
l’eliminació del concepte de límit biològic de seguretat (tenint en compte, a més, que aquest 
concepte apareix en altres apartats de la llei, com pot ser a l’apartat IV de l’exposició de motius, a la 
definició de plans de gestió i plans de recuperació, a l’article 6.2.a, etc.). Així mateix també preocupa 
l’eliminació del concepte de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, ja que aquesta 
definició remetia directament al Reglament (CE) núm. 1005/2008 del Consell, del 29 de setembre, pel 
qual s’estableix un sistema comunitari per a prevenir, desencoratjar i eliminar la pesca il·legal, no 
declarada i no reglamentada. 
 
Reserva marina (anterior versió, es referia a Reserva marina pesquera). 
S’ha canviat aquesta definició, de tal manera que abans es preveia que a una reserva marina es 
podia limitar total o parcialment l’explotació dels recursos marins vius (en la definició actual es preveu 
una limitació de l’explotació, sense contemplar que aquesta pugui ser de manera total) o també podia 
tenir per finalitat la protecció dels ecosistemes marins amb característiques ecològiques 
diferenciades, els hàbitats i espècies vulnerables i els hàbitats essencials pel desenvolupament 
dels recursos pesquers propis (tota aquesta segona part s’ha eliminat). 
 
 
Article 5. Objectius 
 
Punt 1, apartat a: “...gestió i explotació responsable, racional i sostenible dels recursos marins vius” 
tornar a afegir al final de la frase, tal i com apareixia a la versió anterior “...i inspirada en el principi 
de precaució.” 
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Punt 2. Com en el paràgraf anterior, es proposa tornar a la redacció anterior “El Govern de les Illes 
Balears, oïts els consells insulars, ha de dictar els principis generals de conservació dels recursos 
marins” afegint 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 
 
Punt 2. Tornar a la redacció anterior, de tal manera que la frase quedi de la següent manera “...amb 
la mateixa finalitat, correspon a les administracions competents en matèria de pesca i marisqueig, 
adoptar...” 
 
Punt 3 “Els plans de gestió o de recuperació de caràcter pluriinsular són competència del Govern de 
les Illes Balears” recuperar el final de la frase “…i els de caràcter insular, dels consells.” 
 
A la versió anterior de la Llei es preveia un annex que feia referència a les talles mínimes que 
s’havien de contemplar per tota una sèrie d’espècies marines d’interès comercial. Aquest annex s’ha 
eliminat d’aquesta nova versió. Aquest fet el considerem molt greu, ja que és important establir tota 
una sèrie de talles mínimes per diverses espècies per garantir que la seva explotació es porta a terme 
sense posar en perill la reproducció i continuïtat de les esmentades espècies. És per això que 
considerem que s’ha de tornar al contingut de la versió anterior on, en aquest article, es preveia un 
paràgraf que feia referència a les talles mínimes recollides a un annex de la Llei: 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. 
 
 
Article 8. Les reserves marines 
 
Són diversos els articles en els quals el GOB ha detectat, en aquesta nova versió de la Llei, una 
redacció excessivament centralitzada de les competències de gestió pesquera en el Govern de les 
Illes Balears, desproveint completament als Consells Insulars de les competències que els hi 
corresponen segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. L’article 70.12 de l’Estatut estableix 
que la pesca és una competència pròpia del Consells Insulars. Els articles 58.3 i 72.2 atribueixen al 
Govern les competències per establir els principis generals i la coordinació de l’activitat dels Consells 
Insulars sobre aquesta matèria. Aquesta redacció centralitzada que hem esmentat, es posa 
especialment de manifest en l’article 8, en quant a la creació i modificació de les reserves marines, ja 
que segons aquesta nova redacció aquestes reserves només poden ser creades o modificades pel 
Govern de les Illes Balears, quan ha de preveure que també puguin ser creades i/o modificades pels 
Consells Insulars. En aquest mateix paràgraf, en el text original es preveia que les reserves marines 
serien creades o modificades pel Govern IB o els consells insulars, d’ofici o a proposta d’una altra 
entitat pública, d’agents del sector pesquer o d’una entitat científica o de conservació. S’ha 
eliminat tota aquesta darrera part, deixant sense possibilitat de participació en aquest procés a les 
entitats científiques o de conservació. 
 
Continuant amb aquest mateix article, al punt 2, s’ha eliminat una darrera frase, la qual contemplava 
que: No es permeten en cap cas els dragatges submarins ni ports esportius nous dins l’àmbit 
territorial de les reserves. Tractant-se d’espais limitats, molt reduïts en comparació amb la resta 
d’àmbit territorial marí no sotmès a cap figura de protecció i/o regulació, i sent les zones on es 
desenvolupen gran nombre de processos biològics de gran rellevància per la conservació i 
manteniment dels nostres recursos pesquers, a més de recuperar aquesta frase eliminada, aquesta 
hauria de complementar-se de la  següent manera: No es permeten en cap cas els dragatges 
submarins ni ports esportius nous dins l’àmbit territorial de les reserves així com qualsevol 
altra actuació que pugui posar en perill el manteniment dels seus recursos marins. 
 
Punt 4: en la nova versió, aquest punt comença de la següent manera: Amb caràcter general, es 
permet la pesca professional d’arts menors, el marisqueig i la pesca recreativa a les reserves 
marines, mentre que no s’hi pot autoritzar la resta d’activitats pesqueres. D’aquesta frase 
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únicament s’han eliminat dues paraules en relació a la versió anterior: de superfície. Però aquesta 
petita variació suposa un canvi de contingut molt substancial. Segons la versió anterior: Amb 
caràcter general, es permet la pesca professional d’arts menors, el marisqueig i la pesca 
recreativa de superfície a les reserves marines (...), d’aquesta manera s’estava evitant que a les 
reserves marines es pogués practicar la pesca submarina. L’impacte de la pesca submarina sobre els 
recursos pesquers litorals està àmpliament provat científicament, ja que es tracta d’una pesca molt 
dirigida als grans depredadors, sent aquestes espècies de creixement lent i baixa taxa reproductora, 
per tant, espècies molt vulnerables. A més, cal assenyalar, que aquesta modalitat entra en conflicte 
amb la pesca costanera artesanal, tant pel que fa als recursos com per la molt extensa pràctica 
il·legal de vendre les captures als establiments de la zona. És per això que, des del GOB, considerem 
de gran rellevància prohibir la pesca submarina a l’àmbit de totes les reserves marines (tornant a 
assenyalar que es tracta d’espais limitats i reduïts, deixant àmplies zones on es pot continuar 
practicant aquesta modalitat de pesca recreativa). 
 
En relació al punt 4 d’aquest article, tal i com ja varem exposar a l’anterior procés de consulta 
pública, considerem que dins de les reserves marines no s’han de promoure les competicions de 
pesca de cap tipus, ja que suposen una molèstia i una certa mortalitat innecessària d’algunes de les 
captures. A més, la filosofia d’una reserva marina ha de ser exactament la contrària al que suposa 
una prova competitiva. Per tant, proposam suprimir del text “excepte les que siguin sense mort”. 
 
Per acabar aquest punt, a la versió actual es contempla que “Pel que fa a la pesca professional, totes 
les reserves han de comptar amb un cens d’embarcacions autoritzades”. Des del GOB considerem 
que per garantir una adequada gestió de les dades de captura, s’ha de recuperar part del text 
anterior, i afegir una modificació que ja es plantejar en el seu dia: Pel que fa a la pesca 
professional, totes les reserves han de comptar amb un cens d’embarcacions autoritzades. Pel 
que fa a la pesca recreativa, s’haurà de sol·licitar autorització a l’autoritat competent. En 
ambdós casos, s’han de registrar regularment les captures en un llibre de captures oficial o en 
un mecanisme electrònic equivalent. 
 
Punt 5. Totes les reserves marines han de comptar amb un servei de vigilància pesquera específic. 
Creiem que és important ressaltar aquest aspecte, ja que, i tal com està succeint actualment, no es 
poden prescindir d’equips de vigilància de les reserves, ja que la vigilància és la via per assegurar el 
compliment de la normativa i una correcta gestió dels recursos. 
 
Punt 6. Considerem que s’han d’incloure les organitzacions conservacionistes entre els membres 
de les comissions de seguiment de les reserves marines. 
 
Punt 7. bis. Suggerim incorporar un nou punt, amb aquesta redacció: La regulació de les activitats 
pesqueres que es podran realitzar dins la reserva marina serà en tot cas més restrictiva 
respecte a les zones exteriors a la reserva. 
 
 
Article 9. Tramitació de les reserves marines 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, segons estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, els 
Consells Insulars tenen atribuïdes tota una sèrie de competències en temes pesquers, com pot ser el 
cas de declaració i modificació de reserves marines. A més, es detecta una eliminació de la 
possibilitat de participació en aquest procés de les entitats científiques o de conservació. És per això 
que des del GOB es proposa com a redacció d’aquest paràgraf: L’Administració competent, d’ofici 
o a sol·licitud d’una altra entitat pública, d’agents del sector pesquer o d’una entitat privada 
científica o de conservació,... 
 
 
Article 10. Xarxa Balear d’Àrees Marines Protegides 
 
Al punt 1 d’aquest article s’ha eliminat que la protecció dels ecosistemes marins amb característiques 
ecològiques diferenciades formi part de la finalitat amb la qual es crea aquesta Xarxa. Creiem que 
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s’ha eliminat aquesta consideració de manera completament gratuïta, ja que aquesta formava part 
d’un enunciat que simplement es pot considerar com una declaració d’intencions. 
 
 
Article 12. El Consell de la Xarxa Balear d’Àrees Marines Protegides 
 
Ben igual que a altres articles d’aquesta versió de la Llei s’ha eliminat la participació en aquest òrgan 
col·legiat consultiu d’organitzacions científiques i de caire conservacionista. 
 
 
Article 14. Zones de condicionament marí 
 
Punt 3. En el text original estava previst que a aquestes zones només es permetés l’enfonsament de 
bucs de fusta. En aquesta nova versió s’ha obert la possibilitat a l’enfonsament de bucs de metall dins 
aquestes zones de condicionament marí. Des del GOB es considera que no s’ha de fomentar cap 
pràctica que inciti a considerar la mar com un abocador on es poden enfonsar de manera 
indiscriminada tots aquells vaixells que queden fora d’ús, o permetre que aquells que s’han enfonsat 
de manera accidental no siguin trets, retirats i gestionats tots els seus elements al medi terrestre de la 
manera adient. És per això que considerem que els únics supòsits que es poden permetre per 
l’enfonsament de vaixells siguin per aquells que el buc sigui de fusta i hagin estat sotmesos a un 
correcte procés de descontaminació de tots els seus components. També considerem adient tornar a 
incloure que només es podran enfonsar aquells vaixells que tinguin una eslora total superior als 12m, 
ja que en cas contrari l’Administració competent es pot trobar davant d’un allau de peticions 
d’enfonsament (o enfonsaments “accidentals”) de vaixells de petites dimensions (qualsevol vaixell de 
pesca recreativa, etc.). 
 
 
Article 16. Altres mesures de protecció 
 
D’aquest article s’han eliminat tres punts (punts 4, 5 i 6) que des del GOB es consideren com molt 
rellevants. Es per això que demanam la seva inclusió. Reproduïm a continuació íntegrament el 
contingut inicial d’aquests tres punts: 
 
4. 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. 

 
5. Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les arts de pesca sobre les aus marines, es poden 

establir reglamentàriament fondàries mínimes per al calament d’arts d’emmallament. 
 
6. Amb l’objectiu de reduir els impactes que determinats elements poden produir sobre els 

ecosistemes marins, com també per evitar la pesca fantasma, és obligatori per a totes les 
modalitats de pesca retornar a port tots els components dels ormeigs, inclosos els 
calaments, caps, capcers, etc., una vegada acabada la temporada de pesca. 

 
 
(Article 17. Hàbitats i espais protegits) 
Article de l’anterior versió, eliminat. La redacció original d’aquest article era: 
 
1. Resta 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). 
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2. El Govern de les Illes Balears ha de cartografiar, delimitar i aprovar els fons i les zones 
assenyalats a l’apartat anterior, com també regular l’activitat pesquera, de marisqueig i 
aqüícola a les aigües dels espais naturals protegits, garantint que es prioritzi la protecció i 
la conservació dels hàbitats. 

 
 
Article 20. Modalitats d’activitat pesquera professional 
 
Al punt 2 d’aquest article s’ha detectat una errada, i quan parla d’hàbitats, possiblement es vol referir 
a l’habituabilitat. 
 
 
Article 21. Canvis temporals de modalitat 
 
Com en altres articles es detecta l’apropiació de competències que, en aplicació del previst a l’Estatut 
d’Autonomia, es preveuen dels Consells Insulars, per part del Govern de les Illes Balears. 
 
 
Article 22. Pesca d’arrossegament 
 
Tot aquest article ha estat profundament modificat en relació a la redacció de l’anterior esborrany de 
la Llei. La pesca d’arrossegament és, sense cap tipus de dubte, la que està causant en aquests 
moments un major impacte sobre els recursos marins de les nostres aigües i la que precisa d’un 
major nombre de reformes en la seva gestió, per tal de garantir una explotació molt més raonable i de 
caire més sostenible a mig i llarg termini. Una correcta gestió d’aquest tipus de pesca pot suposar 
garantir la continuïtat de tot el sector pesquer a les nostres Illes, o ben al contrari, de continuar amb 
tota una sèrie de pràctiques que es donen en aquesta modalitat (sobremotorització, sobreexplotació 
dels recursos, falta de selectivitat, etc.), la que provoqui la desaparició de totes les modalitats de 
pesca per manca de rendibilitat. És per això que considerem fonamental tornar a una redacció que, 
en aquest aspecte concret de la pesca d’arrossegament, preveia tota una sèrie de mesures, establia 
una regulació més “moderna” i suposava un canvi substancial en el que ha estat fins a la data la 
gestió d’aquesta modalitat de pesca. El contingut, de manera concreta, que considerem s’ha 
d’incloure és el següent: 
 
1. El Govern de les Illes Balears ha de regular els principis generals per a la pràctica d’aquesta 

modalitat en les aigües de la competència pròpia i especialment en la plataforma continental i fins 
als 150 m de fondària. Les embarcacions de nova construcció, com també les que 
s’incorporin per un canvi de port base a ports de les Illes Balears, només poden pescar en 
aigües de més de 150 m de fondària, excepte en els casos de plans de gestió específics. Així 
mateix, les embarcacions que sense tenir port base a les Illes Balears s’incorporin a pescar 
a la plataforma balear, només poden pescar en aigües de més de 150 m de fondària. 

 
2. Es crea un cens tancat d’embarcacions pesqueres en la modalitat d’arrossegament de fons amb 

port base a les Illes Balears que no es pot incrementar en cap cas. Aquest cens estarà constituït 
per les embarcacions que estiguin d’alta en el cens de la flota pesquera operativa en la modalitat 
d’arrossegament de fons i tinguin port base a les Illes Balears el dia que entri en vigor aquesta Llei. 
Les embarcacions que es donin de baixa de l’esmentat cens poden ser substituïdes per unes 
altres amb les condicions que s’estableixin reglamentàriament. 

 
3. Sense perjudici del que disposen l’apartat 1 d’aquest article i l’article 17- article 17 de l’anterior 

redacció, sobre hàbitats protegits, eliminat d’aquesta nova versió -, el període màxim 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 qualsevol cas, el període mínim de 
descans setmanal és de quaranta-vuit hores continuades. Les administracions pesqueres balears, 
en l’àmbit de les competències pròpies, poden establir mesures addicionals de reducció d’aquests 
horaris. 

 



 
 

 7 

4. Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, les embarcacions autoritzades 
per exercir la pesca d’arrossegament de fons a les aigües de les Illes Balears, independentment 
del port base al qual estiguin adscrites, com també els seus ormeigs, 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. Aquestes embarcacions han 
de passar periòdicament una inspecció tècnica de l’organisme competent del Govern de les 
Illes Balears per certificar-ne la potència. 
c) Únicament poden utilitzar portes que no sobrepassin els 600 kg de pes. Aquest fet ha 
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. 
d) Les dimensions mínimes de la malla del cóp ha de ser de 40 mm quan la malla sigui 
quadrada o, amb la petició prèvia degudament justificada del propietari del vaixell, de 50 mm 
quan la malla sigui ròmbica. 

 
5. El Govern de les Illes Balears, amb la finalitat de mantenir l’important teixit social i econòmic del 
sector pesquer, ha d’engegar programes d’innovació tecnològica, juntament amb el sector implicat 
i atesos els recursos pesquers, per tal de minimitzar l’efecte de l’activitat sobre les comunitats 
bentòniques, reduir els rebuigs i trobar alternatives a la pesca d’arrossegament de fons sobre la 
plataforma balear. 
 
 
Article 23. Pesca d’encerclament 
 
Com en el cas de la pesca d’arrossegament, i per tal de garantir que no es produeix un augment de 
l’esforç pesquer a les nostres aigües, el cens d’embarcacions que es preveu al punt 2 d’aquest article 
ha de ser de caire tancat. L’esforç pesquer no pot incrementar, per normativa europea i estatal, a 
nivell de la Mediterrània, però tota aquesta mar es considera com un calador únic en tot el seu 
conjunt. Aquest fet pot posar en perill la conservació dels recursos pesquers de les Illes Balears: la 
plataforma balear la podem considerar com una unitat pesquera clarament individualitzada dins de la 
Mediterrània (encara que administrativament no estigui reconeguda com a tal) i els seus recursos es 
troben en millors condicions que a la resta. Degut a la manca de rendibilitat que estan patint des de fa 
ja una sèrie d’anys, són nombroses les embarcacions - la majoria de grans potències i tonatge - que 
han manifestat el seu interès en poder practicar la seva activitat a aigües de les Illes Balears.  És per 
això que sembla una obligació del Govern de les Illes Balears, tractar de preservar els nostres 
recursos marins i protegir la flota artesanal balear davant la possible entrada d’aquestes 
embarcacions (de diferents modalitats, però les d’encerclament és una de les modalitats més 
preocupants). 
Relacionat amb el punt anterior i per tal de garantir que es manté l’actual caràcter artesanal de la flota 
d’encerclament de les Illes Balears, s’ha de tornar a incorporar el paràgraf de la versió anterior, el 
qual establia les característiques tècniques que han de complir les embarcacions per exercir la pesca 
d’encerclament: 
 
3. Les embarcacions autoritzades per exercir la pesca d’encerclament a les aigües de les Illes 

Balears, independentment del port base al qual estiguin adscrites, han de tenir les característiques 
tècniques següents: 

a) Eslora entre perpendiculars compresa entre 9 i 17 metres. 
  b) Tonatge màxim de 25 GT. 
 
 
Article 24. Pesca amb arts menors 
 
Actualment, a les nostres Illes, la flota pesquera està composada en la seva majoria per 
embarcacions dedicades a la pesca d’arts menors (més de 300 embarcacions). És un tipus de 
pesqueria molt polivalent, capturant un gran ventall d’espècies, amb determinats moments de l’any 
molt dirigida segons les diferents temporades (llampuga, jonquillo, llagosta, etc.). És per això que, 
sent una pesqueria tant diversa i estesa per tot el litoral de les nostres Illes, consideram que és 
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rellevant fer un correcte articulat per la pesca d’arts menors, i no simplement una declaració 
d’intencions d’una futura regulació sense especificar cap aspecte. La proposta de redacció del GOB 
(recuperant aspectes ja previstos a l’anterior redacció i d’altres aportats per la nostra entitat) és la 
següent: 
 
1. Les embarcacions que es dediquin a la pesca amb arts menors, no podran superar els 10 GT de 
tonatge ni els 160 CV de potència. 
 
2. 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. 
 
3. 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, a partir dels corresponents registres insulars. 
 
4. El nombre màxim de llences permès per embarcació és de 120. 
 
5. La longitud total màxima del palangró és de 5.000 m per embarcació, i el nombre màxim d’hams, 
800. 
 
6. La longitud màxima total de les fileres de nanses és de 4.000 m per embarcació, i el nombre màxim 
de nanses, 400. 
 
7. Les embarcacions que vulguin practicar la pesca de la llampuga amb llampuguera s’han d’incloure 
en un cens i 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. Es pot 
autoritzar la pesca de la llampuga sobre els objectes a la deriva. 
 
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. 
 
8. La pesca de la llagosta només es pot practicar amb tremalls i nanses, i per embarcacions incloses 
en un cens, sense que es pugui simultaniejar amb un altre ormeig. 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 abans que transcorri aquest temps. Per tal de fomentar la pesca amb nanses, se’n regularà 
reglamentàriament l’ús simultaniejat amb les xarxes.  
 
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 mauritanicus), des de l’1 de juny fins 
al 30 de novembre de cada any, i exclusivament a fondàries superiors als 200 metres. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
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Les embarcacions que tinguin calats arts de parada els poden compatibilitzar amb un altre ormeig 
amb les condicions que s’estableixin reglamentàriament. 
 
11. 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.  

 
 
Article 25. Pesca de corall 
 
Des del GOB es considera que en aplicació de les disposicions europees i estatals és necessari 
establir mesures per protegir els fons coral·lígens. En aquest sentit, per mantenir la coherència amb 
aquesta necessitat de protecció, també es considera necessari protegir les poblacions actualment 
existents de corall vermell de les nostres aigües. El corall vermell (Corallium rubrum) es tracta d’una 
espècie de creixement molt lent i les seves poblacions es trobem molt malmeses per l’explotació 
directa i per determinades pràctiques pesqueres (així com per pertorbacions físico-químiques, com 
pot ser la contaminació de les aigües, efectes del canvi climàtic, etc.). A més, es tracta d’una espècie 
amb diferents rangs de protecció i inclosa a tota una sèrie de disposicions de caire internacional 
(Directiva Hàbitats, Conveni de Barcelona, Conveni de Berna, etc.). És per això que considerem que 
l’explotació del corall vermell, i de totes les altres espècies de coralls, a les nostres aigües 
hauria de quedar completament prohibida. 
 
 
Article 26. Instruments de la política d’ordenació del sector pesquer 
 
Encara que aquest pugui semblar una qüestió no directament relacionada amb els aspectes de 
conservació, l’ordenació del sector pesquer inclou camps molt diversos que recorren tot el procés 
econòmic de l’activitat pesquera, des de l’extracció fins a la comercialització dels productes, així com 
també l’organització dels productors i dels agents econòmics afectats. Garantir una correcta 
ordenació del sector, a la llarga garantirà poder millorar molts d’aspectes directament relacionats amb 
la conservació i millora dels nostres recursos. És per això que considerem que s’hauria d’incloure un 
articulat molt més complert en aquest punt, incloent els següents aspectes (afegint els dos ja 
previstos a l’actual text de la Llei): 
a. Mesures per millorar la capacitació dels professionals del sector. 
b. Mesures de foment i regulació de les entitats associatives del sector. 
c. Mesures de construcció, modernització i reconversió de les embarcacions pesqueres per 

aconseguir una flota pesquera més moderna, competitiva i adaptada a les actuals pesqueres i a 
l’explotació d’altres de noves, amb condicions que garanteixin l’eficiència de l’activitat, les 
condicions apropiades de treball a bord i la millora de la qualitat dels productes. 

d. Mesures d’adaptació de la capacitat de la flota a l’estat dels recursos pesquers. 
e. La regulació de l’establiment i dels canvis de ports base. 
f. Mesures de regulació del desembarcament i primera venda dels productes pesquers, 

independentment de l’origen d’aquests. 
 
 
Article 42. Organitzacions de productors 
 
Actualment, i a causa dels canvis socials (inclosos els canvis d’hàbits d’alimentació), la rendibilitat 
econòmica del sector pesquer de les nostres Illes està perillant. Aquest fet, encara que a primera vista 
pugui semblar beneficiós per la conservació dels nostres recursos pesquers, condemnaria a la nostra 
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comunitat autònoma a dependre completament de la importació de productes forans, amb la 
conseqüent petjada ecològica de tots aquests productes. És per això que, junt amb la implantació de 
mecanismes d’explotació sostenible, una correcta comercialització dels productes pesquers, garantirà 
la rendibilitat, econòmica i ecològica, del sector pesquer balear. És per això que crida poderosament 
l’atenció que un aspecte tant rellevant com la comercialització, i el paper que les organitzacions de 
productors juguen en aquesta, s’hagi vist tant dràsticament reduït. Per tant, proposam es torni a 
recuperar la redacció completa inicial, on es feia un desplegament molt més específic i molt més 
adient del paper de les organitzacions de productors, especialment pel que fa a les seves funcions i 
obligacions. 
 
Funcions i obligacions 
1. Les organitzacions de productors tenen l’objectiu de garantir l’exercici racional de la pesca i la 
millora de les condicions de venda de la producció dels seus membres mitjançant l’adopció de 
mesures que puguin contribuir a: 

a. afavorir la programació de la producció i la seva adaptació a la demanda, en quantitat i en 
qualitat, especialment mitjançant l’aplicació de plans de captura. 

b. promoure la concentració de l’oferta. 
c. estabilitzar els preus. 
d. fomentar els mètodes de pesca que afavoreixin la pesca sostenible. 

 
2. A l’inici de la campanya de pesca cada organització de productors ha d’elaborar i trametre a la 
conselleria competent en matèria d’ordenació del sector pesquer un programa operatiu de campanya 
de pesca de les espècies o de les modalitats que reglamentàriament s’estableixi. 
 
3. Les organitzacions de productors per poder percebre ajudes públiques hauran de presentar  el 
programa operatiu de campanya de pesca.  
 
4. 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 de productors en matèria d’explotació de les 

pesqueries, producció i comercialització. 
c. 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. 

d. Facilitar la tasca d’inspecció i subministrar la documentació i la informació necessàries a 
requeriment de les administracions públiques competents. 

e. Continuar essent membres de l’organització durant almenys tres anys després del seu 
reconeixement i comunicar a l’organització esmentada la intenció de renunciar a la qualitat de 
membre com a mínim un any abans de la renúncia. 

 
 
Article 56. Turisme mariner 
 
Aquest apartat és molt genèric i no planteja restriccions ni regulacions de les activitats. És convenient 
assenyalar que l’objectiu principal d’aquesta activitat hauria de ser donar a conèixer i valorar millor el 
mode de vida i les costums dels pescadors i fomentar el respecte pel medi marí i la seva 
explotació sostenible. És per això que considerem que, aquesta activitat caldria estar molt més 
regulada i en qualsevol cas tenir com a objectiu final reduir en cert grau la incidència de l’activitat 
pesquera sobre els recursos marins. Per això, al primer punt s’hauria de fer referència a que aquesta 
activitat ha de contribuir a la reducció de l’esforç pesquer. 
 
 
Títol V. Comercialització i transformació de productes pesquers 
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Com ja hem esmentat anteriorment, des del GOB considerem que una correcta comercialització dels 
productes pesquers és una peça clau per mantenir un sector pesquer “sa” i permetre establir 
correctes mesures de protecció i conservació dels recursos marins. És per això que ens preocupa la 
dràstica retallada detectada en la redacció de tota una sèrie d’articles inclosos en aquest títol. A més, 
aquests articles s’han retallat remetent de manera directa a diversos articles de la llei estatal 3/2001, 
de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, quan es tracta d’una norma que en aquests moments 
està en revisió i és molt possible que sigui derogada per l’aprovació d’una nova llei estatal. A 
continuació, incloem un recull de la redacció més complerta de diversos articles d’aquest títol que 
considerem s’ha d’incorporar a l’esborrany de la Llei: 
 
 
Article 58. Instruments de la política de comercialització i transformació dels productes 
pesquers 
 
La política de comercialització i transformació dels productes pesquers s’ha de dur a terme mitjançant 
mesures adreçades a: 
a) 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. 

b) Assegurar durant tota la cadena de comercialització que els productes pesquers s’adapten a les 
normes de conservació dels recursos aplicables en cada cas. 

c) Fomentar la transformació dels productes pesquers. 
d) Promoure els productes pesquers i millorar-ne la qualitat. 
e) Prohibir la comercialització dels productes procedents de la pesca il·legal, no declarada i no 

reglamentada. 
f) Establir requisits generals i específics d’higiene de la producció primària pesquera i aqüícola. 
g) Establir mesures per millorar la manipulació, la classificació, la presentació i la qualitat final dels 

productes. 
 
 
Afegir un nou article, 60 bis. Principis generals de la identificació 
 
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. 
 
 
Article 61. Prohibicions 
 
1. 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. 
 
2. Queda prohibida la comercialització, per qualsevol mitjà, de les captures procedents de la pesca no 
professional, incloses les destinades a entitats benèfiques. 
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3. Queda prohibida la comercialització de productes pesquers descongelats que produeixin un frau o 
engany al consumidor. 
 
4. A la comercialització i la transformació dels productes de l’aqüicultura, els és aplicable, amb 
caràcter general, la normativa vigent en aquestes matèries per als productes pesquers, sense 
perjudici de les especificitats que per a aquest tipus de productes preveu aquesta Llei i la resta de 
normativa específica. 
 
5. Per a la comercialització o circulació d’individus, com també de larves, ous o espores d’espècies 
marines de mida o pes inferior als que s’estableixen o en període de veda, cal una autorització 
administrativa. Aquesta autorització no és necessària per a la comercialització per al consum final 
d’espècies de mida legal en veda, sempre que s’acrediti que procedeixen d’un establiment de cultius 
marins. 
 
 
Article 63. Foment de la transformació 
 
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot adoptar mesures de foment de les operacions de 
transformació dels productes pesquers, que s’han de dirigir preferentment a: 
 

a. La diversificació dels productes. 
b. La millora de la qualitat. 
c. La innovació tecnològica. 
d. L’aprofitament dels recursos excedentaris o infrautilitzats. 
e. El desenvolupament d’interprofessionals amb la col·laboració del sector extractiu. 
f. L’aprofitament dels subproductes. 
g. La reducció de l’impacte sobre el medi ambient. 
h. L’impuls del teixit empresarial de la transformació. 
 
 

Article 64. Promoció dels productes pesquers 
 
Les accions de promoció dels productes pesquers desenvolupades per les administracions públiques 
de les Illes Balears amb la col·laboració, si n’és el cas, d’altres administracions públiques, s’ha de 
dirigir preferentment a: 
 

a. Facilitar la comercialització de productes tradicionals i artesanals.  
b. Afavorir el consum de productes infrautilitzats o excedentaris. 
c. Contribuir a l’adaptació entre l’oferta i la demanda. 
d. Divulgar el coneixement de les produccions autòctones. 
e. Impulsar el desenvolupament de les denominacions de qualitat o d’origen. 
f. 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 
 
A les Illes Balears la pesca marítima recreativa és una activitat notablement estesa i amb un altíssim 
nombre de participants. Any rere any creix el nombre de llicències de les diferents modalitats que 
s’emeten a les nostres Illes, arribant a xifres de més 50.000 llicències. D’aquesta activitat no es tenen 
dades concretes del volum de recursos marins que s’extreuen anualment, però s’intueix que és molt 
elevat i que, en determinades zones i èpoques, pot tenir un impacte prou notable sobre els recursos. 
És per això que, com en altres apartats d’aquest esborrany de Llei, ens preocupa el fet de la dràstica 
eliminació de l’articulat del text original, deixant sense definició les diferents modalitats de pesca 
recreativa que es practiquen a les nostres Illes, no s’especifiquen els ormeigs per la pesca recreativa, 
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no es regulen els campionats de pesca marítima ni es determinen quotes de captura adaptades a les 
necessitats i recursos de les nostres aigües. Per tot això, demanem es tornin a incorporar els articles 
previstos a la versió anterior, concretament els següents: 

• Article - Modalitats 
• Art.- Llicència de pesca marítima recreativa de superfície individual 
• Art.- Llicència de pesca marítima recreativa de superfície per a embarcació 
• Art.- Llicència de pesca marítima esportiva 
• Art.- Llicència de pesca marítima lucrativa 
• Art.- Llicència de pesca marítima submarina 
• Art.- Els ormeigs per a la pesca recreativa 
• Art.- Campionats de pesca marítima 
• Art.- Modalitats de campionats de pesca marítima 

 
A més, s’ha fet una important retallada de l’article sobre les quotes de captura per a la pesca 
recreativa. Considerem que aquesta llei ha de ser una oportunitat per implementar les condicions que 
permetran establir quotes més restrictives per a la pesca recreativa a les Illes Balears, i no fer una 
mera menció al ja disposat a la normativa estatal o comunitària. És per això que insistim en la 
redacció següent per aquest article: 
 
 
Article 70. Quotes de captura per a la pesca recreativa 
 
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, el Govern de les Illes Balears 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 o el nombre de peces que s’estableixi. 
 
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 72. Prohibicions 
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En aquest article s’han eliminat determinats supòsits que s’han de considerar com a prohibits en la 
pràctica de la pesca recreativa. Els supòsits que s’han eliminat i que considerem que s’han de tornar 
a incorporar són: 

• L’obstaculització (...). S’ha de respectar una distància mínima de 250 m de qualsevol 
art o ormeig professional degudament senyalitzat. 

• L’ús o la tinença de qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest 
que no sigui estrictament manual. 

• L’ús de qualsevol aparell que empri, com a força propulsora per al llançament 
d’arpons, mescles detonants o explosives. 

• L’ús o la tinença de torpedes hidrorelliscadors i vehicles similars a bord, 
conjuntament amb fusells o aparells de pesca submarina. Tampoc no es pot fer 
servir l’embarcació per arrossegar el pescador mentre és dins l’aigua. 

• La pesca en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries i 
a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes, com platges i similars. 

• La pesca amb l’embarcació en moviment a menys de 50 metres dels pescadors de 
canya des de la costa. 

• La pesca submarina entre la posta i la sortida del sol. 
 
 
Títol VIII. Aqüicultura marina 
 
En els capítols inclosos en aquest títol s’han detectat algunes modificacions substancials. És 
important assenyalar que aquesta activitat requereix d’una clara regulació, tant pel que fa als efectes 
que té la pròpia activitat com els possibles impactes produïts per la introducció d’espècies. 
 
Així, els aspectes que pel GOB s’haurien de tornar a modificar són els següents: 
 
 
Article 81. Atribucions 
 
Al punt 1.b, s’ha eliminat el darrer paràgraf:  
b. Declarar les espècies autoritzades per ser cultivades a les Illes Balears. Amb caràcter general, no 
es permet el cultiu de especies no autòctones de la Mediterrània. Des del GOB es considera que 
aquesta premissa és molt important, ja que són moltes i molt dramàtics els exemples que tenim a les 
nostres Illes dels efectes tant devastadors que tenen la introducció d’espècies de fauna i flora 
al·lòctona. És per això que, per preservar els nostres ecosistemes marins, considerem molt rellevant, 
prohibir el cultiu d’espècies no autòctones. 
 
A la nova redacció no només s’ha eliminat aquest punt, si no que també s’ha introduït un nou paràgraf 
a l’article 82, establiments d’aqüicultura, punt 3: Quan, a més, es tracti d’espècies no autòctones de la 
Mediterrània occidental, l’autorització s’ha de sotmetre a l’informe previ de la conselleria competent en 
matèria d’espècies introduïdes i invasores. Amb aquest nou paràgraf es deixa més oberta la 
possibilitat d’autoritzar el cultiu d’espècies al·lòctones, les quals poden esdevenir en invasores i/o 
plagues, amb efectes molt perjudicials tant pels ecosistemes marins com pels recursos pesquers 
(p.ex. Caulerpa taxifolia, Lophocladia sp., etc.). 
 
 
Article 83. Procediment i condicions dels establiments d’aqüicultura 
 
Tant en aquesta versió de la Llei, com a l’anterior redacció es preveu que el Govern estableixi 
reglamentàriament el procediment, les condicions i el registre de les instal·lacions dels establiments 
d’aqüicultura, però a la versió anterior ja s’establien quines eren les condicions mínimes a complir 
(havent-ne eliminat aquestes condicions de la nova versió): 
 

a. No ha d’autoritzar la cria i l’engreix de la tonyina Thunnus thynnus. 
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b. No ha d’autoritzar la instal·lació dels establiments comercials de cultius de peixos 
en zones de la Xarxa Natura 2000 ni en altres àrees marines protegides, reserves 
marines, fons de fanerògames o fons de maërl o coral·lígens. 

 
Considerem que es tracta de dos condicionants molt rellevants i que s’han de tornar a incorporar al 
text de l’avantprojecte de llei. Tant la pesca com l’engreix de tonyina que s’està portant a terme per 
diferents àmbits de l’Estat Espanyol, són tot un decàleg de mala gestió dels recursos pesquers i un 
exemple de com posar en perill un recurs marí. És per això que, exigim que el Govern torni a 
incorporar la prohibició de poder instal·lar granges de cultiu i engreix de tonyina al nostre litoral. Així 
mateix, l’impacte que provoquen els establiments d’aqüicultura sobre les comunitats bentòniques del 
lloc allà on s’instal·len estan àmpliament documentats. És per això que permetre - o deixar la porta 
oberta per futures autoritzacions - la instal·lació d’aquest tipus d’estructures en zones de la Xarxa 
Natura 2000, àrees marines protegides o zones amb presència de comunitats bentòniques protegides 
i d’alt valor ecològic, és del tot improcedent. 
 
 
Títol XI. Control i Inspecció 
 
És considera necessari recuperar íntegrament dos articles inclosos anteriorment en l’esborrany de 
l’avantprojecte de llei. Són els següents: 
 
 
Article 98. bis. Exercici de la pesca del personal de vigilància 
 
1. El personal esmentat en els articles (anteriors) no pot pescar durant l’exercici de les seves 
funcions. 
2. No obstant això, en situacions especials poden dur a terme accions de pesca encomanades o 
autoritzades expressament per la conselleria competent en matèria de pesca. 
 
 
Article 99. bis. Monitorització de l’activitat pesquera professional 
 
Amb la finalitat de controlar l’esforç pesquer, tots els vaixells que duguin a terme l’activitat pesquera 
professional a les aigües de les Illes Balears han de disposar, a bord o a les arts de pesca, en les 
dates i condicions que estableixi el Govern de les Illes Balears, de dispositius de localització i 
seguiment de l’activitat operatius en tot moment. 
 
 
Títol XII. Règim sancionador 
 
Al llarg dels articles inclosos en aquest títol, s’ha detectat l’eliminació i/o modificació de determinats 
aspectes. El marc normatiu que es desplega en aquest títol ha de garantir el control de l’exercici de 
l’activitat pesquera. Per això, des del GOB considerem que s’han de recuperar els següents punts: 
 
 
Art. 113. Infraccions greus 
 
- (Relatives a l’exercici de l’activitat) 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) Capturar, mantenir a bord, transbordar, desembarcar, 
emmagatzemar, vendre, exposar o comercialitzar exemplars d’espècies prohibides 
reglamentàriament i, especialment, les femelles amb ous de llagosta (Palinuridae spp), 
de llamàntol europeu (Homarus gammarus), de cigala (Scyllarides latus) i de cranca 
(Maja squinado), com també la captura de femelles ovades de qualsevol espècie que 
estigui prohibida. 
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Art. 128. Infraccions molt greus 
 
- 3. 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. 
 
En aquest capítol s’ha detectat una reducció en la graduació d’algunes infraccions. Ja en el primer 
esborrany de la llei es va veure una reducció en determinats supòsits, com era la consideració de les 
infraccions lleus en pesca recreativa. Però en aquest cas encara es redueixen més determinades 
infraccions, tant les de pesca recreativa com les considerades en la modalitat de pesca professional i 
marisqueig. En aquest cas ens trobaríem que la llei autonòmica seria molt menys restrictiva en 
determinats aspectes que la llei estatal. Això provocaria tota una sèrie de greuges comparatius (si una 
infracció es comet en aigües interiors tindria una sanció molt més baixa que la mateixa infracció 
comesa en aigües exteriors). És per això, i per evitar donar una imatge de major permissivitat a les 
aigües de les Illes Balears, considerem que les sancions s’haurien de mantenir en la mateixa 
graduació que les previstes a la llei estatal. 
Així, per les infraccions en matèria de pesca professional i marisqueig, en matèria d’aqüicultura i 
en matèria de pesca recreativa s’han de preveure les següents sancions: 
a.- Les infraccions lleus es 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 
 
La redacció d’aquest article ha quedat reduït a una referència a la legislació estatal vigent. 
Considerem que s’ha de recuperar l’anterior redacció, on es desenvolupava d’una manera molt més 
específica aquest article: 
 
1. Les infraccions regulades en aquesta Llei en matèria d’ordenació del sector i comercialització se 
sancionen, segons el caràcter, d’acord amb els criteris següents: 

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 138, 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 138, 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 138, 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 138, 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. 
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c. Impossibilitat d’obtenció d’ajuts, préstecs o subvencions públiques durant un termini 
màxim de cinc anys. 

 
 
Disposicions addicionals 
 
S’ha detectat l’eliminació de la següent disposició addicional, la qual considerem s’hauria de tornar a 
incorporar: 
 
Zones d’enfonsament marí 
 
Es reconeixen els polígons següents com a zones d’enfonsament de vaixells als efectes de l’article 
XXX d’aquesta Llei: 
Coordenades georeferenciades amb el sistema de referència WGS84 
(dades amb la identificació de cada escull, un número de polígon i les corresponents coordenades) 
 
 
Disposicions transitòries 
 
Com en el cas anterior, s’ha eliminat una disposició transitòria que preveia un termini per adaptar les 
embarcacions d’arrossegament a l’establert a l’article 22 d’aquesta Llei. Per coherència, ja que hem 
demanat que es torni a incorporar tot el contingut de l’esmentat article sobre la pesca 
d’arrossegament, també s’hauria de tornar a incloure la disposició que atorga un termini a aquestes 
embarcacions per adaptar-se a aquestes condicions. 
 
 
Disposició addicional cinquena. Creació de registres 
 
De tots els registres a crear s’ha eliminat el “Registre de Captures de Pesca Recreativa”. 
 
 
Annex I 
 
S’ha eliminat d’aquest esborrany un annex en el qual es determinaven les talles mínimes de 
determinades espècies d’interès pesquer a les nostres Illes. L’establiment de talles mínimes és una 
mesura molt important de cara a la preservació dels nostres recursos, ja que, si aquestes talles es 
determinen de manera adient, garanteixen que els individus que es capturen ja han arribat a la seva 
talla de maduresa i que per tant ja s’han reproduït (com a mínim una vegada). D’aquesta manera es 
permet que l’stock pesquer es regeneri i no es pesquin exemplars juvenils o immadurs sexualment. 
Per tant, creiem que l’annex de les talles és fonamental per tal d’establir mesures realment garants 
per la preservació dels nostres recursos i de l’activitat pesquera futura. 
 
La proposta que des del GOB es fa per aquest annex de talles mínimes és el següent: 
 
PEIXOS      Talles mínimes 
 
Aladroc / 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 
Vaca / Serrano / Serranus scriba    14 cm 
Pagell / Pagel / Pagellus erythrinus    15 cm 
Salpa / Salema / Sarpa salpa     15 cm 
Sorell / Jurel/ Trachurus spp.     15 cm 
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Rata / Miracielo / Uranoscopus scaber   15 cm 
Llissa / Lisa / Mugilidae     16 cm 
Besuc / Aligote / Pagellus acarne    17 cm 
Càntera / Chopa / Spondyliosoma cantharus   18 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 
Orada / Dorada / Sparus aurata    20 cm 
Pelaia / Lenguado / Solea vulgaris    20 cm 
Grívia / Bodión verde / Labrus viridis     22 cm 
Tord massot / Merlo/ Labrus merula    22 cm 
Sard / Sargo / Diplodus sargus    23 cm 
Agulla / Aguja / Belone belone    25 cm 
Aranya de cap negre / Víbora / Trachinus radiatus  22 cm 
Cap-roig o roja / Cabracho / Scorpaena scrofa  22 cm 
Llop / Lubina / Morone labrax     25 cm 
Reig / Verrugato / Umbrina cirrosa     22 cm 
Déntol / Dentón / Dentex dentex    22 cm 
Gall de Sant Pere / Pez de San Pedro / Zeus faber   22 cm 
Corball / Corballo / Sciaena umbra    30 cm 
Rap / Rape / Lophius spp.     30 cm 
Goràs / Besugo / Pagellus bogaraveo    33 cm 
Anfós bord / Gitano / Mycteroperca rubra   45 cm 
Pàmpol rascàs / Cherna / Polyprion americanus  45 cm 
Anfós / Mero / Epinephelus spp.    50 cm 
Mussola / Musola / Mustelus spp.    80 cm 
*Maire / Bacaladilla/ Micromesistius potassou  15 cm 
*Bruixa / Gallo / Lepidorhombus spp.   15 cm 
*Castanyola / Japuta /Brama brama    16 cm 
*Peix espasa / Pez espada / Xiphias gladius   90 cm 
Tonyina / Atún / Thunnus thynnus    115 cm / o 30 kg 
 
CRUSTACIS 
Llamàntol / Bogavante / Homarus gammarus  LC =10,5 o LT =30 
*Gamba blanca / Camarón /Parapenaeus longirostris  LC = 2 
*Escamerlà / Cigala / Nephrops norvegicus    LC = 2 o LT = 7 
*Llagostí / Langostino / Penaeus keraturus    LT =10 
Cigala / Cigarra de mar/ Scyllarides latus   LC = 9 
Llagosta / Langosta / Palinurus elephas   LC = 9 
 
MOL·LUSCS 
* Copinya / Almeja /Venerupis spp.    2,5 
* Escopinya / Chirla /Venus spp.     2,5 
*Vieira / Pecten spp.       10 
 
LT= Longitud total; LC= Longitud del cefalotòrax o cap. 
Dins les reserves marines i en altres àrees es pot establir talles mínimes superiors. 
*Espècies que no estaven incloses a la primera versió de la Llei. 
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Per tot això 
Sol·licita 
 
S’acordi modificar el text de l’esborrany inicial de l’Avantprojecte de Llei de pesca marítima, 
marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, atenent les presents AL·LEGACIONS. 
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