
RECOMANACIONS GENERALS

Realitza un manteniment periòdic dels aparells
de pesca

Segueix les recomanacions de la Guia
d'espècies de pesca recreativa a la costa
catalana 

Gaudeix de l'activitat amb respecte pel mar

Deixa l'espai més net del que l'has trobat

Evita l'ús d'esquers exòtics 

Utilitza alternatives ecològiques
vers els pesos de plom i hams
convencionals (pesos de pedra,
llautó o acer i hams circulars)

No llencis els cucs sobrants, el contingut de les
capses i els estris de pesca malmesos al mar ni els
abandonis a la costa

 Bones pràctiques de la pesca marítima recreativa a Catalunya

Bones pràctiques de la
pesca marítima recreativa 

a Catalunya
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Sigues coherent i responsable
amb el volum de peix que
captures

Informa't d'on vagis a pescar, revisant la
normativa vigent, sobretot en Àrees Marines
Protegides, zones portuàries i del Pla d'usos i
serveis de temporada de platges de cada
Ajuntament

Diversifica els llocs de pesca i les espècies
objectiu

Du la llicència vigent i damunt!

Recorda que hi ha espècies prohibides 

RECOMANACIONS GENERALS

Controla els baixos de línia (hams, fils i ploms)
que no quedin enrocats en el fons (roca o
coral·ligen)

Avisa a les autoritats si es detecta la presència de
brossa, d'espècies protegides, animals ferits o
pràctica il·legal de l'activitat

Manipula el menor temps possible i amb molta
cura el peix capturat

Associa't a una organització representativa del
sector

Garota                       Sèpia  

  Corn marí    Nacra    Dàtil de mar 

Recorda que la venda de peix capturat en
pesca recreativa no està permesa

Revisa les espècies sotmeses a vedes

Respecta les talles mínimes i
de primera maduresa sexual,
vulnerabilitat i època
reproductora 

Diversifica les talles de peixos que
capturis
Evita pescar per sota de la talla
mínima, de primera maduresa
sexual o grans reproductors



Evita la pràctica de l'activitat en condicions
climatològiques adverses per seguretat
Recull la línia el més aviat possible
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Si practiques la
pesca subaqüàtica

En la pràctica de fondeig i
recuperació de l'àncora, evita la
destrucció d'hàbitats sensibles i
protegits (fanerògames
marines, coral·ligen o
grapissars)
Utilitza àncores de varetes en
cas de fons rocosos

Ves en compte amb el fons marí, no et recolzis
sobre roques ni remoguis el fons amb les aletes! 

Evita el tret en cas que no estiguis convençut de
capturar el peix, dintre de forats o escletxes
estretes, l'arpó es podria quedar enrocat

Recorda! Porta sempre una boia a menys de 25
metres i no carreguis el fusell fora de l'aigua ni
en zones de bany

Mantingue't almenys a 250 metres de les zones
de bany

En condicions meteorològiques
adverses no pesquis amb
l'embarcació a la deriva, per
evitar l'enrocament o pèrdua
del baix de línia

Evita accedir al punt de pesca a través de zones
amb espècies o hàbitats sensibles. S'aconsella
l'ús d'armilles salvavides en cas de realitzar
l'activitat en zones perilloses (penya-segats)

Minimitza l'impacte de l'activitat derivat dels
sorolls de l'embarcació sobre la fauna salvatge

Recorda! No treguis mai la
pintura antifouling al mar i
manté la sentina buida i lliure
de contaminants (olis, benzina,
productes de neteja) que poden
ser abocats involuntàriament al
mar

Llei 02/2010, de 18 de febrer,
de pesca i acció marítimes

 B o n e s  p r à c t i q u e s  d e  l a  p e s c a  m a r í t i m a  r e c r e a t i v a  a  C a t a l u n y a
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Si pesques des de costa

Evita que el trepig d'accedir o
realitzar l'activitat malmeti
organismes terrestres o marins

Si pesques des d'una embarcació

Si tens una botiga o una embarcació de
xàrter de pesca

Promou una activitat sostenible i respectuosa
amb el medi marí

Durant la captura utilitza salabres de
malla fina de xarxa o plastificada.
Procura no tenir mai el fil destensat

Durant el manteniment utilitza salabres
vers els ganxos. Preferiblement deixa la
captura a l'aigua. Utilitza un drap humit i
evita la manipulació de l'individu

Si practiques la captura i l'alliberament

Durant l'alliberament assegura't de
la revitalització del peix. Recorda
extreure-li l'ham i el fil abans
d'alliberar-lo!

No es recomana la pràctica d'aquesta modalitat en
espècies de fons (serrà, mero, déntol) per tal
d'evitar barotraumatisme. Si es practica,
s'aconsella l'ús d'un pes i un ham sense mort pel
retorn del peix capturat

En les botigues de pesca, promou la compravenda
de materials més sostenibles i adients segons la
tipologia de pesca, com ara esquers autòctons 

Decret 109/1995, de 24 de
març, de regulació de la
pesca marítima recreativa

Per l'ús i transport de fusells de pesca
submarina, és necessari disposar d'una llicència
federativa

Incentiva que les captures siguin coherents a
les necessitats i potencia el consum de peix
fresc
Un cop es sobrepassi, fomenta la captura i
alliberament, sempre que es tracti d'espècies
adients per aquesta pràctica
Proporciona informació sobre els principals
impactes

Facilita l'accés a la normativa vigent d'àmbit
autonòmic, regional i local, com les Bones
Pràctiques o la Guia d'Espècies de la pesca
recreativa a la costa catalana


