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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
6099

Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima
d’esbarjo en aigües exteriors.

La modalitat de pesca recreativa ha experimentat els últims anys un augment
considerable, a causa del desenvolupament del sector turístic a Espanya, que està afavorint
la proliferació d’embarcacions dedicades a la pesca no professional i a la pràctica de la
pesca selectiva mitjançant busseig a pulmó lliure.
És evident que aquest tipus d’activitats, tant per la seva naturalesa com per la incidència
en els recursos pesquers, exigeix un règim de control específic i unes limitacions
específiques, que per descomptat no substitueixen les mesures de conservació i protecció
dels recursos establerts amb caràcter general en la regulació sectorial sinó que s’hi
sumen.
També s’ha de destacar la proliferació d’embarcacions la finalitat comercial de les
quals no resideix en la captura de productes pesquers per comercialitzar-los, sinó a facilitar
l’activitat de pesca recreativa a tercers, així com l’increment de les competicions esportives
dedicades al foment de la pesca amb fins lúdics. Per aquests motius s’estableix a la present
regulació un règim general al qual s’ha de sotmetre l’exercici de la pesca recreativa en
aigües exteriors en les seves diferents modalitats, de conformitat amb el dret internacional
aplicable.
Sense perjudici de la competència exclusiva estatal en matèria de pesca marítima en
aigües exteriors, sigui professional o recreativa, no es pot desconèixer que les comunitats
autònomes regulen la pràctica d’aquesta activitat en les seves respectives aigües interiors,
cosa que fa aconsellable adequar la pràctica recreativa en conjunt al règim d’autoritzacions
que tenen establert les comunitats autònomes litorals per a les seves aigües interiors.
D’aquesta forma s’evita que les embarcacions recreatives que exercitin l’activitat de pesca
marítima recreativa hagin d’estar sotmeses a un doble règim d’autorització, el de la mateixa
activitat d’oci o esport i pesca en aigües interiors que concedeix la comunitat autònoma i el
de pesca en aigües exteriors de competència de l’Administració de l’Estat.
D’aquesta manera, s’opta perquè siguin les comunitats autònomes del litoral les que
concedeixin les corresponents llicències o autoritzacions d’activitat a les embarcacions
recreatives que vulguin exercitar aquesta activitat de pesca d’esbarjo en aigües exteriors,
que han de ser les responsables de preservar que es compleixin les condicions generals
d’exercici que garanteixin la sostenibilitat dels recursos pesquers que a aquest efecte
estableixi el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
El règim de participació autonòmica esmentat no s’estableix, tanmateix, per a la captura
de les espècies sotmeses a un règim de protecció diferenciada, l’exercici del qual requereix
una autorització a concedir de forma centralitzada pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí ja que s’han d’adoptar mesures especials de protecció per a determinades
espècies sensibles que estan regulades per organismes regionals de pesca, encaminades
a la consecució d’una explotació sostenible de les poblacions basades en un coneixement
precís de l’esforç que representa la pesca recreativa.
En conseqüència, s’introdueixen algunes novetats tendents a la consecució dels
objectius anteriorment esmentats que es configuren com un element essencial per al millor
coneixement i control de l’esforç real d’aquest sector.
Així mateix, amb aquesta regulació s’adapta la pràctica d’aquesta activitat a la legislació
d’alliberament de serveis que regula en el nostre ordenament la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009,
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 36 i a la
disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes,
així com els sectors afectats.
S’ha complert el tràmit de comunicació a la Comissió que estableix el Reglament (CE)
núm. 850/98 del Consell, de 30 de març de 1998, per a la conservació dels recursos
pesquers a través de mesures tècniques de protecció dels juvenils dels organismes
marins.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb
l’aprovació prèvia de la llavors ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 11 de març de
2011,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte la regulació de la pràctica de la pesca marítima
d’esbarjo en aigües exteriors espanyoles, tal com aquestes apareixen definides a l’article
2 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, pràctica que s’entén com
l’activitat pesquera no comercial que explota els recursos aquàtics vius amb fins recreatius
d’oci, amb la prohibició de la venda o transacció de les captures obtingudes.
Article 2.

Zones de pesca marítima d’esbarjo.

Als efectes del present Reial decret, les aigües exteriors d’Espanya es divideixen en
quatre zones que constitueixen unitats de gestió diferenciades: Cantàbric i Nord-oest, Golf
de Cadis, Mediterrània i Canària.
a) La zona del Cantàbric i Nord-oest comprèn les aigües que s’estenen des de la
frontera amb França, a la desembocadura del Bidasoa (1º 47’ W), fins a la frontera amb
Portugal, a la del riu Miño (41º 52’ N).
b) La zona del Golf de Cadis s’estén entre el meridià de Punta Marroquí, prop de
Tarifa (5º 35’ W), i la frontera amb Portugal a la desembocadura del Guadiana (7º 24’ W).
c) La zona Mediterrània comprèn les aigües situades a l’est del meridià de Punta
Marroquí (5º 35’ W), incloses les aigües sobre les quals Espanya exerceix sobirania o
jurisdicció i que envolten les illes Balears, l’illa d’Alborán, les ciutats de Ceuta i Melilla i la
zona de protecció pesquera de la Mediterrània definida en el Reial decret 1315/1997, d’1
d’agost, pel qual s’estableix una zona de protecció pesquera a la mar Mediterrània fins al
cap Cervera (42º 26’ N).
d) La zona Canària comprèn les aigües exteriors de l’arxipèlag Canari.
Article 3.

Modalitats.

La pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors pot ser exercitada en les modalitats
següents:
a) Des de terra.
b) Des d’una embarcació.
c) Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense fer servir cap
tipus d’element que permeti la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de
propulsió.
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CAPÍTOL II
Règim de protecció i conservació
Article 4.

Espècies autoritzades.

En l’exercici de la pesca marítima d’esbarjo només es poden capturar les espècies
autoritzades de peixos i cefalòpodes que apareixen a l’annex I d’aquest Reial decret, i
s’han de respectar, en tot cas, les talles mínimes que estableix el Reial decret 560/1995,
de 7 d’abril, pel qual s’estableixen les talles mínimes de determinades espècies pesqueres
o una altra normativa aplicable, així com les altres prescripcions tècniques que regula la
seva normativa específica.
Article 5.

Volum de captures.

1. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per a cada zona de pesca recollida
a l’article 2, pot establir el volum màxim de captures diàries obtingudes des d’una
embarcació, des de terra o mitjançant l’exercici de la pesca submarina, així com altres
consideracions tècniques.
2. Queda expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.
Article 6.

Limitacions.

La pràctica d’aquesta activitat està sotmesa a les limitacions que estableix el present
Reial decret, a la resta de normativa aplicable a la pesca marítima en aigües exteriors, i
subjecta al dret internacional aplicable en aquesta matèria.
Article 7.

Col·laboració interadministrativa.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i les comunitats autònomes poden
subscriure convenis de col·laboració per garantir el compliment de les mesures de protecció,
conservació i millora dels recursos pesquers en l’àmbit de les seves competències
respectives.
CAPÍTOL III
Pesca marítima d’esbarjo des de terra
Article 8.

Pesca marítima d’esbarjo des de terra.

Per poder practicar la pesca marítima d’esbarjo des de terra és necessari tenir la
llicència d’activitat expedida per l’òrgan competent d’una comunitat autònoma del litoral o
de les ciutats de Ceuta i Melilla, i s’ha de complir la normativa establerta per l’Administració
al litoral de la qual es realitzi l’activitat.
CAPÍTOL IV
Pesca marítima d’esbarjo des d’una embarcació
Article 9.

Pesca marítima d’esbarjo des d’una embarcació.

Per poder practicar la pesca marítima d’esbarjo des d’una embarcació és necessari
tenir la llicència d’activitat expedida per a cada embarcació per l’òrgan competent d’una
comunitat autònoma del litoral o de les ciutats de Ceuta i Melilla, i complir la normativa
establerta per l’Administració en la qual es realitzi l’activitat.
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Espècies de protecció diferenciada.

1. Per a la captura o tinença a bord d’espècies sotmeses a mesures de protecció
diferenciada, esmentades a l’annex II, s’ha de disposar d’una autorització específica
expedida per la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura de la Secretaria
General del Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a sol·licitud del titular
de l’embarcació. La sol·licitud s’ha de formalitzar de conformitat amb el model que figura a
l’annex III.
2. L’autorització específica, que ha d’estar a bord de l’embarcació quan s’hagi de
realitzar l’activitat, té un període de validesa de tres anys i la renovació s’ha de sol·licitar
amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la finalització de la validesa.
3. El titular de l’autorització específica ha d’emplenar una declaració de captura sense
mort el model de la qual figura a l’annex IV, i que ha de remetre a la Direcció General de
Recursos Pesquers i Aqüicultura dintre dels cinc primers dies de cada mes, fins i tot quan
no s’hagin obtingut captures.
4. Les espècies de protecció diferenciada sotmeses a un pla de recuperació han de
ser regulades per la normativa específica de conformitat amb els respectius plans de
recuperació que es puguin adoptar.
Article 11.

Ormeig permès.

1. L’ormeig permès és la línia de mà, la canya, el curricà, el pioc i la potera, així com
l’ormeig accessori imprescindible per pujar les peces a bord.
2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, per a cada zona de pesca recollida a l’article 2, pot autoritzar un altre tipus
d’ormeig i Regular-ne les seves característiques tècniques.
Article 12.

Prohibicions.

En l’exercici d’aquesta modalitat de pesca marítima d’esbarjo queda expressament
prohibit:
a) La utilització o tinença a bord d’arts, ormeig, estris o instruments propis de la
pesca professional diferents dels esmentats a l’article anterior.
b) Interferir en la pràctica de la pesca professional. A aquests efectes, les embarcacions
han de mantenir una distància mínima de 0,162 milles nàutiques (equivalent a 300,024
metres) dels vaixells de pesca professional, excepte en pesca de túnids amb canya, en
què la distància ha de ser d’un mínim de 0,269 milles nàutiques (equivalent a 500 metres)
i de 0,080 milles nàutiques (equivalent a 148,160 metres) dels arts o ormeigs que aquests
puguin tenir calats. Així com mantenir una distància mínima de 0,107 milles nàutiques
(equivalent a 200 metres) de la línia perimetral delimitadora de polígons i instal·lacions
aqüícoles.
c) L’ús de més de dos rodets elèctrics per embarcació, amb una potència màxima i
longitud de la llinya que ha de ser establerta per ordre del Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, per a cada una de les zones de pesca que recull l’article 2.
d) L’ús de qualsevol mitjà d’atracció o concentració artificial de les espècies a capturar
i, de forma expressa, l’ús de llums amb aquest fi, excepte el grumeig amb petits pelàgics.
e) L’ús o tinença de qualsevol classe de substància verinosa, narcòtica, explosiva o
contaminant.
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CAPÍTOL V
Pesca marítima d’esbarjo submarina
Article 13.

Pesca marítima d’esbarjo submarina.

Per poder practicar la pesca marítima d’esbarjo submarina és necessari tenir la llicència
d’activitat expedida per l’òrgan competent d’una comunitat autònoma del litoral o de les
ciutats de Ceuta i Melilla, i s’ha de complir la normativa establerta per l’administració en el
litoral de la qual es realitzi l’activitat.
Article 14.

Instruments de captura.

1. Únicament està permès l’arpó manual o impulsat per mitjans mecànics i que pot
tenir una o diverses puntes.
2. Es prohibeix la pràctica de la pesca submarina d’esbarjo quan es portin a bord de
l’embarcació, simultàniament, instruments de captura de pesca submarina i equips de
respiració en immersió.
Article 15.

Abalisament.

Cada bussejador ha de marcar la seva posició mitjançant una boia de senyalització
clarament visible, de la qual no s’ha d’allunyar d’un radi superior a 0,013 milles nàutiques
o 25 metres.
Article 16.

Prohibicions.

En l’exercici d’aquesta modalitat de pesca marítima d’esbarjo queda expressament
prohibit, a més del que estableixen les lletres b), d) i e) de l’article 12:
a) Tenir el fusell carregat fora de l’aigua.
b) L’ús d’instruments de captura amb punta explosiva elèctrica o electrònica, així com
de focus lluminosos, llevat de les llanternes de mà.
c) L’ús o tinença d’artefactes hidrolliscadors i vehicles similars.
d) La pràctica d’aquesta activitat en horari nocturn, des de l’ocàs fins a l’orto.
CAPÍTOL VI
Concursos de pesca
Article 17.

Autorització de concursos.

1. La celebració de concursos de pesca marítima en aigües exteriors requereix una
autorització que ha de concedir:
a) La Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura en el cas de concursos
d’espècies de protecció diferenciada. La sol·licitud s’ha de presentar amb un mes d’antelació
a la celebració del concurs, d’acord amb el model que figura a l’annex V.
b) La comunitat autònoma competent per a la concessió de la corresponent llicència
d’activitat en la resta dels concursos.
2. En relació amb els concursos a què es refereix l’apartat b) d’aquest article, les
comunitats autònomes han de comunicar en el termini de 15 dies a la Direcció General de
Recursos Pesquers i Aqüicultura la celebració i els límits de captures que s’hi estableixen,
d’acord amb el model que figura a l’annex VI.
3. Qualsevol incidència que variï la celebració del concurs ha de ser comunicada
immediatament a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura.
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4. Els concursos a què es refereix el present article han de complir, si s’escau, les
previsions que estableix el Reial decret 62/2008, de 25 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana
al mar aplicables a les concentracions nàutiques de caràcter commemoratiu i proves
nauticoesportives.
Article 18.

Concursos d’espècies de protecció diferenciada.

1. La persona o entitat organitzadora d’aquests concursos és responsable de la
pràctica de la captura sense mort dels exemplars d’espècies de protecció diferenciada
sotmeses a plans de recuperació que siguin capturats vius així com dels juvenils de les
altres espècies.
2. Els organitzadors del concurs, quan aquest finalitzi i en un termini màxim de quinze
dies, han de remetre a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura una
declaració de les captures sense mort realitzades per cada embarcació i zona de pesca, i
emplenar, a aquest efecte, el model que figura a l’annex VII.
Article 19.

Destí de les captures.

Les captures obtingudes no poden ser venudes ni cedides a tercers per a un fi
comercial.
CAPÍTOL VII
Embarcacions comercials de pesca marítima d’esbarjo
Article 20.

Comunicació anual sobre l’exercici d’aquesta activitat.

Els titulars de les embarcacions comercials de pesca marítima d’esbarjo que estiguin
en possessió de la preceptiva llicència d’activitat expedida per la comunitat autònoma
corresponent i en els casos en els quals sigui necessària l’autorització en vigor per a la
captura d’espècies de protecció diferenciada a què es refereix l’article 10 han de comunicar,
un mes abans de començar l’activitat i amb una periodicitat anual, l’exercici d’aquesta
activitat comercial extractiva a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i emplenar per a tal fi el model que figura a
l’annex VIII.
Article 21.

Informe de captures sense mort.

Els titulars d’embarcacions comercials autoritzats per a la captura d’espècies de
protecció diferenciada han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, un
informe mensual sobre les captures sense mort d’espècies de protecció diferenciada
realitzades per cada embarcació, i emplenar amb aquesta finalitat el model que figura a
l’annex IV.
CAPÍTOL VIII
Registre d’embarcacions de pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors
Article 22.

Registre d’embarcacions de pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors.

Es crea a la Direcció General d’Ordenació Pesquera de la Secretaria General del Mar,
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el Registre d’embarcacions de pesca
marítima d’esbarjo que s’ha de nodrir de la relació de les embarcacions que constin en els
registres d’embarcacions recreatives de les comunitats autònomes amb llicència en vigor
per a l’exercici de l’activitat de pesca recreativa des d’embarcació, els quals s’han
d’actualitzar, almenys, un cop l’any.
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CAPÍTOL IX
Infraccions i sancions
Article 23.

Infraccions i sancions.

Les infraccions al que disposa aquest Reial decret s’han de sancionar d’acord amb el
que preveuen els capítols I, II i IV del títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març, i a aquest
efecte s’han d’establir en el marc del que disposa l’article 7 els mecanismes de coordinació
necessaris que garanteixin l’exercici de les competències sancionadores que corresponen
a l’Administració General de l’Estat.
Disposició addicional primera. Registre d’embarcacions recreatives de pesca en aigües
exteriors.
1. En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les
comunitats autònomes del litoral que disposin de registres d’embarcacions recreatives que
exercitin l’activitat de pesca recreativa, els han de remetre, per via telemàtica, al registre
de la Direcció General d’Ordenació Pesquera de la Secretaria General del Mar, a què es
refereix l’article 22, i emplenar, a aquest efecte, l’annex IX.
2. Les comunitats autònomes del litoral que al moment de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret no disposin d’aquest registre, l’han de crear en el termini, igualment d’un any,
que pot ser prorrogat per un altre, prèvia petició de la comunitat autònoma respectiva.
Disposició addicional segona.

Presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds, declaracions i comunicacions que regula aquest
Reial decret i els models de les quals figuren en els annexos, es poden tramitar per via
telemàtica a través de la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, així
com en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició addicional tercera.

Silenci administratiu.

En compliment del que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de
conformitat amb la disposició addicional 6a de la Llei 3/2001, de 26 de març, el venciment
del termini màxim per resoldre les sol·licituds de les autoritzacions que preveu aquest
Reial decret s’entén com a silenci administratiu negatiu.
Disposició addicional quarta.

Aplicació.

És aplicable el Reial decret 2133/1986, de 19 de setembre, pel qual s’estableixen les
normes a què s’ha d’ajustar la pesca marítima d’esbarjo en aigües del mar territorial
espanyol corresponent a l’arxipèlag canari, en tot el que no s’oposi a aquest Reial decret.
Disposició addicional cinquena.

Reconeixement de llicències.

1. Als efectes del que disposa l’article 9, la llicència d’activitat de la comunitat
autònoma és l’expedida per la comunitat en la qual l’embarcació de pesca recreativa tingui
el port base.
2. Les comunitats autònomes han d’establir mecanismes de col·laboració i cooperació
per al reconeixement mutu de llicències.
Disposició transitòria única.

Transitorietat.

Mentre no s’aprovin les normes de desplegament a què es refereix l’article 5 d’aquest
Reial decret, sobre els límits màxims de captura per a cada zona de pesca i altres
consideracions tècniques, continuen en vigor les disposicions relatives als límits màxims
de captures i talles mínimes contingudes a l’Ordre de 26 de febrer de 1999, per la qual
s’estableixen les normes que regulen la pesca marítima d’esbarjo.

Pàg. 7

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 81
Disposició derogatòria única.

Dimarts 5 d'abril de 2011

Secc. I.

Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 26 de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les normes
que regulen la pesca marítima d’esbarjo, sense perjudici del que disposa la disposició
transitòria única d’aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret constitueix legislació de pesca marítima, dictada a l’empara de
l’article 149.1.19a de la Constitució.
Disposició final segona.

Modificació d’annexos.

S’autoritza el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per modificar o actualitzar
els annexos d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera. Acords de delimitació d’espais marítims.
El que disposa el present Reial decret s’entén en el sentit que no prejutgi o perjudiqui
els possibles acords de delimitació d’espais marítims que Espanya hagi conclòs o pugui
concloure en el futur amb altres estats.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 11 de març de 2011.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Medi Ambient,
y Medio Rural y Marino,
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I
ESPÈCIES AUTORITZADES DE PEIXOS I CEFALÒPODES PER A LA CAPTURA
EN LA MODALITAT DE PESCA MARÍTIMA D'ESBARJO
Espècie nom científic
Acanthocybium solandri
Alepocephalus bairdii
Anguilla anguilla
Anthias anthias
Aphanophus carbo
Apogon imberbes
Argentina spp
Argyrosomus regius
Arnoglossus spp
Aspitrigla cuculus
Atherina boyeri
Atherina hepsetus
Atherina presbyter
Aulostomus strigosus
Auxis rochei
Balistes carolinensis
Belone belone
Beryx sp
Blenniidae
Boops boops
Bothus podas
Brama brama
Callionymus lyra
Capros aper
Cepola macrophthalma
Cheilopogon heterutus
Chelidonichthys lucerna
Chelidonichthys spp
Chelon labrosus
Chimaera monstrosa
Chromis chromis
Citharus linguatula
Conger coger
Coris julis
Coryphaena hippurus
Ctenolabrus rupestris
Dactyloperus volitans
Dasyatis pastinaca
Dentex gibbosus
Dentex macrophthalmus

Comú
Peto
Alepocephalus bairdii
Anguila
Forcadella
Sabre negre
Moll reial
Peix de plata
Reig
Peluda
Lluerna roja
Joell
Joell de set espines
Joell atlàntic
Peix trompeta
Melva
Ballesta
Agulla
Bèrix
Blènnids
Boga
Tacó
Castanyola, saputa
Dragó lira
Xavo
Cinta
Donzella
Lluerna rossa
Lluerna
Llissa vera
Quimera
Castanyoleta
Palaia
Congre
Juliola, donzella
Llampuga
Ctenolabrus rupestris
Xoriguer
Escurçana
Corcovada
Pagell déntol

FAO
WAH
ALC
ELE
AHN
BSF
APO
ARY
MGR
MSF
GUR
ATB
AHH
ATP
AGQ
BLT
TRG
GAR
ALF
BLE
BOG
OUB
POA
LYY
BOC
CBC
ECE
GUU
GUI
MLR
CMO
CMK
CIL
COE
COU
DOL
TBR
DYL
JDP
DEP
DEL
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Espècie nom científic
Dicentrarchus labrax
Dicentrarchus punctatus
Dicoglossa cuneata
Diplodus spp
Epinephelus marginatus
Euthynnus alletteratus
Gadiculus argenteus
Gadus morhua
Gaidropsarus biscayensis
Gaidropsarus mediterraneus
Galeorhinus galeus
Gliptocephalus cynoglossus
Gobius spp
Helicolenus dactylopterus
Istiophorus albicans *
Isurus spp
Katsuwonus pelamis
Labrus bergylta
Labrus merula
Lepidopus caudatus
Lepidorhombus boscii
Lepidorhombus whiffiagonis
Lichia amia
Lithognathus mormyrus
Liza spp
Lophius piscatorius
Lophius budegassa
Lota lota
Macroramphosus scolopax
Makaira ssp *
Melanogrammus aeglefinus
Merlangius merlangus
Merluccius merluccius *
Microchirus variegatus
Micromesistius poutassou
Molva spp
Mugil cephalus
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Mustelus spp
Myliobatis aquila
Mycteroperca rubra
Naucrates ductor
Oblada melanura
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Comú
Llobarro, llobina
Baila, llop, llobarro pigallat
Acedia
Sard
Mero
Bacoreta
Marujito
Bacallà
Fura
Fura mediterrània
Mussola
Gliptocephalus cynoglossus
Gòbit, burro
Penegal
Peix vela de l’Atlàntic
Salroig
Bonítol ratllat
Grívia
Tord negre, grívia negra
Sabre
Bruixa de quatre taques
Bruixa sense taques
Palomida
Mabre
Llissa, llíssera
Rap
Rap negre
Lota
Trompeter
Marlins
Eglefí
Merlà
Lluç
Llenguado pelut
Maire
Llengua de bacallà
Llissa llobarrera
Moll de fang
Moll de roca
Morena
Mussola
Milana
Mero rosat
Vairó, pàmpol
Oblada

Secc. I.

FAO
BSS
SPU
CET
SRG
GPD
LTA
GDG
COD
GGY
GGD
GAG
WIT
GOB
BRF
SAI
MAK
SKJ
USB
WRM
SFS
LBD
MEG
LEE
SSB
LZZ
MON
ANK
FBU
SNS
BUM
HAD
WHG
HKE
MKG
WHB
LIN
MUF
MUT
MUR
MMH
SDV
MYL
MKU
NAU
SBS
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Espècie nom científic
Oxynotus centrina
Pagellus acarne
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Pagrus auriga
Pagrus caerulecostictus
Pagrus pagrus
Parapristipoma octolineatum
Phycis blennoides
Phycis Phycis
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pollachius pollachius
Pollachius virens
Polyprion americanus
Pomadasys incisus
Pomatomus saltatrix
Prionace glauca
Psetta maxima
Pteromylaeus bovinus
Raja spp
Reinhardtius hippoglossoides
Sarda sarda
Sardinella aurita
Sarpa salpa
Sciaena umbra
Scomber japonicus
Scomber scombrus
Scomberesox saurus
Scophthalmus rhombus
Scorpaena notata
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Scyliorhinus spp
Scymnodon ringens
Seriola dumerili
Seriola fascista
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Solea solea
Sparisoma cretense
Sparus aurata
Sphyraena sphyraena
Spicara maena
Spicara smaris
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Comú
Porc marí
Besuc blanc
Besuc de la fonera
Pagell
Pagre
Pagre reial
Pagre
Xerla
Mòllera pigada
Mòllera de roca
Plana, rèmol
Palaia anglesa
Abadejo
Peix carboner
Dot
Roncador
Tallahams
Tintorera
Turbot, rèmol
Bon Jesús
Rajades
Halibut negre
Bonítol
Alatxa
Salpa
Corball de roca
Bis
Verat
Paparda
Rèmol
Escórpora, captinyós
Escórpora fosca
Escórpora de cap roig
Gat
Scymnodon ringens
Círvia
Círvia ratllada
Serrà
Serrà,vaca serrana
Llenguado europeu
Escàrid, peix lloro
Orada
Espet
Xucla
Gerret, xucla blanca
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FAO
OXY
SBA
SBR
PAC
REA
BSC
RPG
GRA
GFB
FOR
FLE
PLE
POL
POK
WRF
BGR
BLU
BSH
TUR
MPO
SKA
GHL
BON
SAA
SLM
CBM
MAS
MAC
SAU
BLL
SNQ
BBS
RSE
SCL
SYR
AMB
RLF
CBR
SRK
SOL
PRR
SBG
YRS
BPI
SPC
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Espècie nom científic
Spondyliosama cantharus
Sprattus sprattus
Symphodus mediterraneus
Symphodus melanocercus
Symphodus melops
Symphodus ocellatus
Synodus saurus
Thalassoma pavo
Thunnus thynnus *
Thunnus alalunga *
Thunnus obesus *
Tetrapturus albidus *
Tetrapturus belone *
Tetrapturus Geòrgia *
Trachinotus ovatus
Trachinus araneus
Trachinus draco
Trachinus radiatus
Trachurus mediterraneus
Trachurus picturatus
Trachurus trachurus
Trichiurus lepturus
Trigla lyra
Trisopterus luscus
Trisopterus minutus
Umbrina canariensis
Umbrina cirrosa
Uranoscopus scaber
Xiphias gladius *
Xyrichtis novacula
Zeus faber
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FAO

Càntera
Amploia, meleta
Canari
Llambrega
Tord roquer
Enrocador
Synodus saurus
Fadrí
Tonyina
Bacora
Tonyina d’ulls grossos
Agulla
Marlí
Marlí
Sorell de penya, palometa
Aranya
Aranya blanca
Aranya de cap negre
Sorell blancal
Sorell fumat
Sorell
Sabre cuafí
Garneu
Mòllera fosca
Mòllera, capellà
Corball de fang
Corball
Rata
Espasa, emperador
Raor
Gall

BRB
SPR
WRA
WRA
YFM
YFO
SDR
TMP
BFT
ALB
BET
WHM
MSP
RSP
POP
WEX
WEG
WEX
HMM
JAA
HOM
LHT
GUN
BIB
POD
UCA
COB
UUC
SWO
XYN
JOD

Sèpia
Castanyó, sípia de punxa
Pop blanc
Sèpia de punxa
Pop
Calamars
Pota europea, canana
Canana del nord
Todaropsis eblanae

CTC
EJE
EOI
IAR
OCZ
SQC
SQE
SQM
TDQ

CEFALÒPODES
Sepia officinalis
Sepia elegans
Eledone cirrosa
Sepia orbignyana
Octopus spp
Loligo spp
Todarodes sagittatus
Illex coindetii
Todaropsis eblanae

* Espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada subjectes a les
prescripcions tècniques i limitacions regulades en la seva normativa específica.

Pàg. 12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 81

Dimarts 5 d'abril de 2011

ANNEX II
ESPÈCIES SOTMESES A MESURES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA
EN LA PESCA MARÍTIMA D'ESBARJO
DENOMINACIÓ
Tonyina (Thunnus thynnus)

(1)

Codi FAO
BFT

Bacora (Thunnus alalunga)

ALB

Tonyina d’ulls grossos (Thunnus obesus)

BET

Espasa (Xiphias gladius)

SWO

Marlins (Makaira spp.)

BUM

Agulles (Tetrapturus spp.)
Marlí de la Mediterrània-Agulla blanca de l'Atlàntic
Agulla morruda-Marlí peto

MSP – WHM
SPF – RSP

Peix vela de l’Atlàntic (Istiophorus albicans)

SAI

Lluç (Merluccius merluccius)

HKE

Secc. I.
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ANNEX III
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A EMBARCACIONS DEDICADES A LA CAPTURA
D'ESPÈCIES SOTMESES A MESURES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADES
EN LA PESCA MARÍTIMA D'ESBARJO
DADES DEL VAIXELL / EMBARCACIÓ
CODI DE VAIXELL (NIB)

PORT DE MATRÍCULA

DISTINTIU D'AMURES
LLISTA

MATRÍCULA

FOLI - ANY

NIB núm. intern DGM Mercant
COMUNITAT AUTÒNOMA

PORT D' ATRACADA

NOM DEL VAIXELL

Codi postal
ESTRANGERS

LLICÈNCIA DE PESCA DE LA CA
(Núm. o referència)

Codi de vaixell: ____________________________
DISTINTIU D'AMURES

PAÍS

DADES DEL TITULAR REGISTRAL
PRIMER COGNOM

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF:

SEGON COGNOM

DNI:

ESTRANGERS (Document d'identificació)
(marqueu amb X)
CODI IDENTIF. SOCIETAT

1

PERMÍS RESIDÈNCIA (NIE X)

2

DOCUMENT D'IDENTITAT

3

PASSAPORT

4

PAÍS :

NÚMERO:

DADES DEL DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
DOMICILI (carrer, plaça, etc. i núm. pis, porta)

POBLACIÓ

PROVÍNCIA / PAÍS

CODI POSTAL

TELÈFONS DE CONTACTE

FAX

A emplenar:

CORREU ELECTRÒNIC

Vaixells Llistes 6ª i 7ª DGMM

L'Administració
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3. RELACIÓ D'ESPÈCIES OBJECTIU (ASSENYALEU AMB X LES AUTORITZADES EN LA
DATA DE SOL·LICITUD)
DENOMINACIÓ
Tonyina (Thunnus thynnus)

Codi FAO

(1)

BFT

Bacora (Thunnus alalunga)

ALB

Tonyina d’ulls grossos (Thunnus obesus)

BET

Espasa (Xiphias gladius)

SWO

Marlins (Makaira spp.)

BUM

Agulles (Tetrapturus spp.)
Marlí de la Mediterrània-Agulla blanca de l'Atlàntic
Agulla morruda-Marlí peto

MSP - WHM
SPF - RSP

Peix vela de l’Atlàntic (Istiophorus albicans)

SAI

Lluç (Merluccius merluccius)

HKE

DADES DEL REPRESENTANT
PRIMER COGNOM

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF:

SEGON COGNOM

DNI:

ESTRANGERS (document d'identificació)
(marqueu amb X)
CODI IDENTIF. SOCIETAT

1

PERMÍS RESIDÈNCIA (NIE X)

2

DOCUMENT D'IDENTITAT

3

PASSAPORT

4

PAÍS :

NÚMERO:

El sol·licitant autoritza expressament la Secretaria General del Mar per confirmar amb la D.G. de la Marina
Mercant les dades del vaixell i del titular que figuren en el seu Registre de vaixells.
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

A ………………………….…………… , ….. de/ d’ ………………………… de 20…..

Signat: ____________________________
SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS PESQUERS I AQÜICULTURA.
SECRETARIA GENERAL DEL MAR
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ANNEX IV
ANNEX IV
DECLARACIÓ DE CAPTURA SENSE MORT D'ESPÈCIES DE PROTECCIÓ
DIFERENCIADA EN LA PESCA MARÍTIMA D'ESBARJO
AUTORITZACIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MAR NÚM.
DECLARANT
NOM

DNI / CIF

COGNOMS

ESTRANGERS
DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
(marqueu amb X)
1
PERMÍS DE RESIDÈNCIA
DOCUMENT D'IDENTITAT

2

PASSAPORT

3

PAÍS

NÚMERO

DADES DEL VAIXELL / EMBARCACIÓ
NIB (núm. intern registre DGMM)

NOM DEL VAIXELL

DISTINTIU D'AMURES (llista, matrícula, foli-any)

ÀREA DE PESCA: (marqueu amb una x l'àrea corresponent i transcriviu codi a la declaració)
Cantàbric: CANT

Nord-oest: NE

Golf de Cadis: CAD

Mediterrània: MED

Canàries: CAN

Pàg. 16

ALLIBERAMENT
Nre.
Pes

CAPTURA
Nre.
Pes

Espasa
CAPTURA
Nre.
Pes

Marlins

A ........................................... , .......... de /d’ .............................................. de 20......

CAPTURA
Nre.
Pes

Tonyina d’ulls
grossos
CAPTURA
Nre.
Pes
CAPTURA
Nre.
Pes

Agulles

MES:

CAPTURA
Nre.
Pes

Peix vela

ANY:

Lluç

0

CAPTURA
Nre.
Pes

2
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Data i signatura del declarant

CAPTURA
Nre.
Pes

Bacora

ÀREA DE PESCA:

Suplement en llengua catalana al núm. 81

TOTAL

DIA

Tonyina

(Nre. d'exemplars / Pes total kg)

AUTORITZACIÓ DE LA SGMAR NÚM.

DECLARACIÓ DE CAPTURES D'ESPÈCIES SOTMESES A MESURES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA
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ANNEX V
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A CONCURSOS DE PESCA
RECREATIVA D'ESPÈCIES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA
DADES DE L'ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT
CIF

NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (a l’efecte de notificació)
DNI

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DADES DEL DOMICILI A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS
DOMICILI (carrer, plaça etc. i núm. pis, porta)

POBLACIÓ

PROVÍNCIA

CODI POSTAL

TELÈFONS DE CONTACTE

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS
DENOMINACIÓ

ÀREES DE PESCA
(coordenades de quadrants
on està inclosa l'àrea)

DATA FINAL
(DD/MM/AAAA)

DATA INICIAL
(DD/MM/AAAA)

Quad. 1
Quad. 2

Longitud …………
Longitud …………

NOMBRE MÀXIM PREVIST DE LLICÈNCIES

Latitud …………..
Latitud …………..

Longitud …............
Longitud …............

Latitud ………………
Latitud ………………

NOMBRE MÀXIM PREVIST D’EMBARCACIONS

CLASSE DE PESCA (marqueu amb X)
LÍNIA DE MÀ

CURRICÀ

POTERA

CANYA

PIOC

ORMEIG RECOLLIDA
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LÍMITS MÀXIMS CAPTURES ESTABLERTS
Assenyaleu amb una X els límits que es pretenguin superar
Núm. PECES/DIA
PER
LLICÈNCIA

PER
EMBARCACIÓ

*

*

5

20

1

4

KG. TOTALS/DIA

LLICÈNCIA

EMBARCACIÓ

Tonyina (Mediterrània)
(Thunnus thynnus)

Peça talla mínima 30 kg o 115 cm

Bacora
(Thunnus alalunga)

Tonyina d’ulls grossos
(Thunnus obesus)
Lluç
(Merlucius merlucius)

Peix espasa
(Xiphias gladius)
Marlins
(Makaira spp.)
Agulles
(Tetrapturus spp.)
Peix vela de l’Atlàntic
(Istiophorus albicans)
Altres (especifiqueu annex)
5

25

DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

A ………………………………….…… , …… de / d’ ……………………………… de ..................

* De conformitat amb el que estableix l'article 17.4 de l'Ordre ARM/1244/2008, de 29 d'abril, per la qual es regula la
pesqueria de tonyina a l'Atlàntic oriental i la Mediterrània, es prohibeix la realització de concursos, esdeveniments
esportius o competicions de pesca esportiva o d'esbarjo que tinguin com a fi la mort de tonyina.

SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS PESQUERS I AQÜICULTURA.
SECRETARIA GENERAL DEL MAR
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ANNEX VI
COMUNICACIÓ DE CONCURSOS DE PESCA RECREATIVA
D'ESPÈCIES DIFERENTS DE LES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA

CONSELLERIA DE

COMUNITAT AUTÒNOMA

AUTORITZACIÓ (núm. o referència)

DADES DE L'ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT
DNI / CIF

NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS
DENOMINACIÓ

ÀREES DE PESCA
(coordenades de quadrants
on està inclosa l'àrea)

DATA INICIAL
(DD/MM/AAAA)

DATA FINAL
(DD/MM/AAAA)

Quad. 1

Longitud …………

Latitud …………..

Longitud …............

Latitud ………………

Quad. 2

Longitud …………

Latitud …………..

Longitud …............

Latitud ………………

NOMBRE DE LLICÈNCIES

NOMBRE D'EMBARCACIONS

CLASSE DE PESCA (marqueu amb X)
LÍNIA DE MÀ

CURRICÀ

POTERA

CANYA

PIOC

ORMEIG RECOLLIDA
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ANNEX VII
CONCURSOS DE PESCA RECREATIVA D'ESPÈCIES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA
DECLARACIÓ DE CAPTURA SENSE MORT
AUTORITZACIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MAR

NÚM.

DADES DE L'ORGANITZACIÓ AUTORITZADA
NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF

DADES DEL DECLARANT
DNI

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DADES DEL DOMICILI A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS
DOMICILI (carrer, plaça etc. i núm. pis, porta)

POBLACIÓ

PROVÍNCIA

CODI POSTAL

TELÈFONS DE CONTACTE

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS
NOMBRE DE LLICÈNCIES

NOMBRE D'EMBARCACIONS

ÀREA DE PESCA: (MARQUEU AMB UNA X L'ÀREA CORRESPONENT I TRANSCRIVIU CODI A LA DECLARACIÓ)
Cantàbric: CANT

Nord-oest: NE

Golf de Cadis: CAD

Mediterrània: MED

Canàries: CAN
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Nre.

Pes

CAPTURA

Pes

CAPTURA
Nre.

Pes

CAPTURA

Espasa

Nre.

Pes

CAPTURA

Marlins

A .................................................. , .......... de /d’............................................... de 20.........

Nre.

Tonyina d’ulls
grossos

Bacota

Nre.

Pes

CAPTURA

Agulles

DIA MES:

Nre.

Pes

CAPTURA

Peix vela de
l’Atlàntic

ANY:

Nre.

Pes

CAPTURA

Lluç
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Data i signatura del declarant

CAPTURA
SENSE MORT
Nre.
Pes

Tonyina

ÀREA DE PESCA:
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TOTALS

Nom de l'embarcació

(Núm. exemplars / Pes total kg)

AUTORITZACIÓ DE LA SGMAR NÚM.

CONCURSOS - DECLARACIÓ DE CAPTURES/ALLIBERAMENTS D'ESPÈCIES SOTMESES A MESURES DE PROTECCIÓ DIFERENCIADA
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ANNEX VIII
COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT D'EMBARCACIONS
COMERCIALS DE PESCA MARÍTIMA D'ESBARJO (Llista 6A)
ANY

2

0

CONSELLERIA DE

COMUNITAT AUTÒNOMA

LLICÈNCIA (núm. o referència)

DADES DEL VAIXELL / EMBARCACIÓ
DISTINTIU D'AMURES
NOM DEL VAIXELL

PORT DE MATRICULA

MATRÍCULA

LLISTA
6A

NIB

PORT D’ATRACADA

(núm. intern vaixell DGM Mercant)

DADES DEL TITULAR REGISTRAL
DNI / CIF

NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

COGNOMS, SI S'ESCAU

ESTRANGERS
DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
(marqueu amb X)
PERMÍS DE RESIDÈNCIA

1

DOCUMENT D'IDENTITAT

2

PASSAPORT

3

PAÍS

DOMICILI
DOMICILI (carrer, plaça etc. i núm. pis, porta)

POBLACIÓ

PROVÍNCIA/PAÍS

CODI POSTAL

TELÈFONS DE CONTACTE

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

FOLI - ANY
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ANNEX IX
DADES A INCLOURE EN EL REGISTRE D'EMBARCACIONS
RECREATIVES DE PESCA EN AIGÜES EXTERIORS
ANY 2

0

CONSELLERIA

COMUNITAT AUTÒNOMA

DADES DEL VAIXELL / EMBARCACIÓ
DISTINTIU D'AMURES
NOM DEL VAIXELL

PORT DE MATRÍCULA

LLISTA

MATRÍCULA

NIB

PORT D’ATRACADA

LLICÈNCIA DE PESCA DE
COMUNITAT AUTÒNOMA
(núm. o referència)

FOLI - ANY

ESTRANGERS
DISTINTIU D'AMURES

PAÍS

DADES DEL TITULAR
DNI / CIF

NOM O RAÓ SOCIAL

COGNOMS, SI S'ESCAU

ESTRANGERS
DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ
(marqueu amb X)
PERMÍS DE RESIDÈNCIA

1

DOCUMENT D'IDENTITAT

2

PASSAPORT

3

PAÍS

DOMICILI
DOMICILI (carrer, plaça, etc. i núm. pis, porta)

POBLACIÓ

PROVÍNCIA/PAÍS

CODI POSTAL

TELÈFONS DE CONTACTE

FAX

http://www.boe.es
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