M’he aficionat a la pesca, em podeu dir què necessit per anar a pescar?
A més dels ormeigs propis per a la captura de les espècies, heu d’estar en possessió de la llicència
corresponent. Hi ha cinc tipus de llicència de pesca marítima recreativa:
—
—
—
—
—

Individual (des de terra o embarcació, per a majors de 14 anys). Vàlida per 2 anys.
Col·lectiva (des d’una embarcació de llista 6a, per a un màxim de 12 persones). Vàlida per 1
any.
De pesca submarina (per a majors de 16 anys en possessió de llicència federativa). Vàlida per
1 any.
Esportiva (per participar en competicions oficials i entrenaments). Vàlida per 1 any.
D’embarcació (per a embarcacions de llista 7a i un màxim de 5 persones). Vàlida per 3 anys.

Els menors de 14 anys poden practicar la pesca des de terra o des d’una embarcació sense
necessitat de la llicència individual.
Les embarcacions que es dediquin a la pesca d’altura (tonyines, bacores, emperadors, agulles i
marlins) han de disposar d’una autorització especial de la Secretaria General del Mar (Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí), que han de dur a bord. A més, han de dur un registre acurat de
les captures, que han de comunicar regularment al Ministeri.
Per obtenir la llicència, es pot fer de dues maneres:
— Presentant la documentació corresponent a les oficines d’informació i registre de la CAIB, als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera i a la xarxa d’oficines dels ajuntaments i
consells adherits al conveni marc d’oficines integrades.
— Per via telemàtica, a través de la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
També són vàlides les llicències de les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol per poder
pescar a les Illes Balears.
La documentació que s’ha de presentar és la següent:
—

—
—

—
—
—

Imprès de sol·licitud emplenat. Heu de pitjar sobre el que voleu:
Imprès de llicència individual
Imprès de llicència col·lectiva
Imprès de pesca submarina reserva marina del Migjorn de Mallorca
Imprès de pesca submarina reserva marina del Llevant de Mallorca
Imprès de pesca esportiva
Imprès de pesca marítima recreativa per a l’embarcació
Fotocòpia del DNI o passaport en el cas d’estrangers o llicència caducada en cas de
renovació.
Resguard del pagament de la taxa corresponent (13,60 € per la llicència individual, 15,98
€ per la de pesca submarina, 59,04 € per la llicència d’embarcació d’eslora superior a 6
m, 32,10 € per embarcació d’eslora inferior a 6 m i 400,08 € per la llicència col·lectiva).
Els jubilats estan exempts d’aquest pagament, excepte per a la llicència d’embarcació. Els
impresos es poden obtenir al mateix lloc on es pot obtenir la llicència.
Per a la llicència de pesca submarina i esportiva, s’ha de presentar, a més, la corresponent
llicència federativa en vigor. La llicència esportiva és gratuïta.
Per a la llicència d’embarcació, s’ha de presentar la fotocòpia acarada del rol o la llicència
de navegació actualitzada i la fotocòpia del DNI o el passaport d’armador.
Per a la llicència col·lectiva hi ha, a més, uns requisits especials, i s’ha de presentar:
— Sol·licitud en imprès oficial.
— Fotocòpia acarada del rol o la llicència de navegació, actualitzat, en què constin

les dades de l’embarcació, l’armador, el patró i el tècnic esportiu especialitzat en
pesca o el professional de pesca.
— Autorització de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per al lloguer
d’embarcacions d’esplai de la UE.
— Títol del Curs de formació de tècnic esportiu especialitzat en pesca expedit per
l’Administració pública o acreditació d’embarcament en un vaixell de llista 3a
durant un mínim de 5 anys.
Amb la llicència corresponent es pot pescar el següent:
— Peixos, cefalòpodes (pops, sípies i calamars), bogamarins i puu. No es poden pescar coralls i
similars, cucs, tites, caragols marins, pegellides, copinyes ni crustacis com llagostes, crancs,
cranques, cigales, gambes d’esca, gambes, etc.
— Està prohibida la pesca del tauró pelegrí i el salroig.
— Com a regla general, podem pescar fins a 5 kg més una peça per llicència i dia.
— Si som més de 5 persones amb llicència col·lectiva o d’embarcació, no podem superar els 25 kg
en total.
— Hi ha algunes espècies que tenen una talla mínima de captura atesa la seva situació poblacional.
Talles mínimes:
Boga ....................11 cm
Gerrets i xucles....11 cm
Esparrall...............12 cm
Salpa....................15 cm
Llises ...................16 cm
Morruda...............18 cm
Variada.................18 cm
Lluç ......................20 cm
Orada ..................20 cm
Sard/Sarg .............23 cm
Llop......................25 cm
Goràs...................33 cm
Pàmpol rascàs .....45 cm

Capellà ................11 cm
Molls....................11 cm
Pagell...................15 cm
Sorells .................15 cm
Besuc ...................17 cm
Pàguera ...............18 cm
Verat i bis ............18 cm
Mabre...................20 cm
Pelaia ..................20 cm
Agulla ..................25 cm
Raps.....................30 cm
Anfossos i xerna ...45 cm
Tonyina ..115 cm o 30 kg

Si capturam algun exemplar que no compleixi la talla mínima establerta, o de captura prohibida,
l’hem de retornar a la mar i, si és possible, viu.
Raors i verderols: de raors, se’n poden capturar un màxim de 50 peces per llicència i dia, sempre
sense sobrepassar els 5 kg de captura màxima.
Hi ha vedes temporals per al raor i el verderol:
— Període de veda del verderol (cirviola de menys de 30 cm); de l’1 de juliol al 15 de setembre (a
Eivissa i Formentera, en aigües interiors i fins a 6 milles nàutiques de les aigües exteriors, el període
de veda s’estén fins al 30 de setembre).
— Període de veda del raor; de l’1 d’abril al 31 d’agost.
Pops, calamars i sípies: de cefalòpodes (pops, sípies i calamars), només se’n poden capturar 10
peces, sense sobrepassar els 5 kg + 1 peça de captura màxima total (cefalòpodes + peixos) per
llicència i dia.
No es pot utilitzar la llum com a medi per atreure els cefalòpodes.
Túnids i afins: per emperadors, agulles, marlins i bacores hi ha unes quotes màximes de captura
específiques. En el cas de les tonyines, la pesca amb mort no està permesa, s’hauran d’alliberar
totes les captures a excepció dels individus que morin en l’operació de pesca.
Tonyines: una talla mínima de 30 kg o 115 cm.
— Emperadors, agulles i marlins; un màxim d’1 peça per llicència i dia, i un màxim de 4 peces per
embarcació i dia.

— Bacores; se’n poden capturar un màxim de 5 peces per llicència i dia i un màxim de 20 peces per
embarcació i dia.
Puu: només es pot pescar el puu amb salabre, baveró, bou, corda i estaca.
Limitacions: 2 cordes i 2 bous per recol·lector. Quan es clavin estaques no es podran utilitzar ni
cordes ni bous, i amb un màxim de 30 baverons.
Captura màxima diària: 5 kg per recol·lector
Dates permeses: des de l’1 d’octubre fins al 31 de juliol
Per a més informació, telefonau al 012 o al 971 17 61 00 de la Direcció General de Pesca.

