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NORMES I.G.F.A. 
 
 
REGLES PER  MAR 
 
A.  LÍNIA: 
1. Poden ser utilitzats monofilaments, multifilaments i multifilaments plomats. Per categoria 
de línies veure Requeriments per un record del mon. 
2. Les línies metàl·liques estan prohibides. 
 
B.  LÍNIA DE RESERVA (BACKING): 
1. La línia de reserva està autoritzada si no està lligada amb la línia de pesca, en aquest cas 
no té límit en resistència i material. 
2. Si la línia de pesca està lligada o connectada a la línia de reserva la captura es classificarà 
en la més resistent de les dues, en aquest cas la línia de reserva no pot excedir de 130 lb. 
(60kg.) de resistència i ha d’estar autoritzada per les presents regles. 
 
C. DOBLE LÍNIA: 
L’ús de doble línia no és obligatori, però si s’utilitza és sota els preceptes següents: 
1. La doble línia ha d’estar feta amb la mateixa línia de pesca 
2. La doble línia es mesura  des del començament del nus o enllaç, fins al nus, enllaç, giratori, 

baix de línia o qualsevol altre mecanisme que s’utilitzi per assegurar el baix de línia. 
 
En el mar: En línies de fins i inclosa 20 lb.(10kg) la llargada de la doble línia està limitada a 15 
peus (4,57metres). La combinació de la doble línia més el baix de línia  no pot excedir de 20 
peus (6,10). 
La llargada de la doble línia en totes les categories per damunt de 20lb.(10kg) està limitat a 30 
peus (9,14metres), la combinació de la doble línia més el baix de línia no pot excedir de 40 peus 
(12,19metres). 

 
 
D.  BAIX DE LÍNIA: 
L’ús de baix de línia no és obligatori però si s’utilitza és sota els preceptes següents: 
1.  La longitud del baix de línia és el conjunt sencer de la línia i l’esquer, ham, o qualsevol altre 
mecanisme. El baix de línia ha d’estar connectat amb la línia de pesca mitjançant  amb un nus, 
giratori o qualsevol altre mecanisme. Estan prohibits els aparells de ma. No hi ha limitacions en 
el material ni resistència del baix de línia. 
En el mar: En línies de fins i inclosa 20 lb. (10kg) el baix de línia està limitat a 15 peus 
(4,57metres) La combinació de la doble línia més el baix de línia no pot excedir de 20 peus 
(6,10). 
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El baix de línia en les categories per damunt de 20lb. (10kg) està limitat a 30 peus (9,14metres), 
la combinació de la doble línia més el baix de línia no pot excedir de 40 peus (12,19metres). 

 
 

 
 
 
 
 
E. CANYA: 
1. Les canyes han de poder ser considerades esportives, ètiques i conformes als bons costums. 

Hi ha moltes varietats de canyes, una canya que doni un avantatge deslleial al pescador serà 
desqualificada. Aquesta norma vol eliminar l’ús de canyes no convencionals. 

2. La part superior de la canya (Tip = del carret a la punta superior) tindrà un mínim de 40 
polsades (101,6 centímetres) de llargada. La part inferior (Butt = del carret a la part inferior) 
no pot excedir de 27 polsades (68,58 centímetres) de llargada. Aquestes mides s’han de 
prendre des del centre del carret. Aquestes mides no son d’aplicació en les canyes de “surf 
casting”. 

 
 
 
F. CARRET: 
1. Els carrets han de poder ser considerades esportius, ètics i conformes als bons costums. 
2. Els carrets que tenen qualsevol tipus d'ajuda estan prohibits, això inclou motors, hidràulics o 

elèctrics que donin al pescador un avantatge deslleial. 
3. Rodes de mà, ( Ratchet handle) amb trinquets estan prohibits. 
4. Els carrets dissenyats per ser utilitzats amb les dues mans estan prohibits. 
 
 
G. HAMS PER ESQUER NATURAL 
1. Per esquers naturals vius o morts no poden ser utilitzats més de dos hams senzills. Han 

d’estar dins de l’esquer o fermament fixats a l’esquer.  Els ulls dels hams han d’estar com a 
mínim a la distancia de l’ham mes gros sencer i a no més de 18 polsades (45,72 
centímetres). L'única excepció és quan es passa l’ham per l’ull de l’altre. 

2. L’ús d’un ham que penja o lliure està prohibit igual que els hams dobles o triples.                  
3. L’ormeig  amb dos hams per a pesca de fons és acceptat si té dos hams muntats amb dos 

cametes independents, cada ham amb un esquer independent i separats suficientment per 
tal que el peix no es pugui clavar els dos hams al mateix temps. 

4. Totes les peticions de record amb dos hams per a pesca de fons hauran d’acompanyar una 
fotografia de l’ormeig o un esquema del muntatge. 

 
 
H. HAMS PER ESQUER ARTIFICIAL: 
1.  Per esquers artificials del tipus serrell o faldilla no poden ser utilitzats més de dos hams 

senzills, els hams no poden estar lligats separadament. Els ulls dels hams han d’estar com a 
mínim a la distancia de l’ham més llarg i no més de 12 polsades (30,48 centímetres). L'única 
excepció és quan es passa l’ham per l’ull de l’altre. El darrer ham no pot sobresortir més de la 
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llargada del propi ham, a partir del final de l’esquer. Totes les peticions de record hauran 
d’acompanyar una fotografia o dibuix de l’esquer . 

2. Els hams múltiples estan autoritzats en esquers artificials que estiguin específicament 
dissenyat  per aquest ús. Els hams múltiples han de penjar o nedar lliurement i el nombre 
està limitat a tres, siguin senzills, dobles, triples o una combinació dels tres. En els esquers 
naturals no poden ser utilitzats hams múltiples. Totes les peticions de record hauran 
d’acompanyar una fotografia o dibuix de l’ormeig. 

 
 
 
HAMS 
 
 

Legal No legal 
l’ham del final ha d’estar dins de l’esquer o fermament fixat a l’esquer i no 

sobrepassa i penja per darrera de l’esquer  
 
 
 
 
 
 

                                                              DOS HAMS SENZILLS  
 

  

                                         Legal Legal 
Legal els ulls dels hams no es poden 

separar més polsades (45,72 centímetres) 
amb esques naturals I no més de 12 

polsades (30.45 centímetres) en artificials. 

amb esques naturals o artificials els ulls dels 
hams han d’estar separats com a mínim la 
distancia de l’ham més llarg. 

 

  
No legal                                     Legal 

amb esques naturals o artificials els ulls dels 
hams han d’estar separats com a mínim la 
distancia de l’ham més llarg. 

                                 
.  

Legal amb esques naturals i artificials un 
ham passa per l’ull de l’altre.             
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Legal No legal  
l’ham del final ha d’estar dins de l’esquer o fermament fixat a l’esquer i no sobrepassa i 

penja per darrera de l’esquer  
 
 
I. EQUIP COMPLEMENTARI: 
1. Cadires de combat: No poden tenir cap mecanisme que pugi ajudar al pescador en la lluita 

amb el peix. 
2. Torres de pesca: Han de tenir moviment giratori lliure, el tinter de la canya només es pot 

moure en pla vertical. No pot haver-hi cap element que ajudi al pescador en la lluita amb el 
peix. 

3. Ganxos i salabrets: que s’utilitzin per pujar o treure de l’aigua el peix no poden excedir de 
8 peus (2,44 metres) en tota la seva llargada. Si s’utilitza un ganxo volant o lliure el cap no 
pot excedir de 30 peus (9,14metres). El cap del ganxo es mesura des del punt on es lliga el 
ganxo fins l’altre extrem. Si s’utilitza el ganxo amb mànec fix el cap es mesura des del  
mateix punt que si fos lliure i no pot excedir de 30 peus (9,14 metres). Tan sols està 
autoritzat un ganxo senzill. Els arpons o qualsevol altre sistema està prohibit. Els ganxos 
electrificats estan prohibits. (quan es pesqui des d’un pont, plataforma alta o estructura les 
limitacions en llargada no s’aplicaran). 

4. Els flotadors: Estan prohibits, excepte els que amb poca flotació el seu objecte sigui el de 
regular la profunditat de l’esquer. El mecanisme de flotació no pot limitar de cap manera la 
capacitat de lluitar al peix. 

5. Artefactes per enredar: Amb i sense hams estan prohibits per tot propòsit fins i tot el de 
pescar esquer , lluitar o treure de l’aigua al peix. 

6. Separadors, profunditzadors i estels: Estan permesos sempre que la línia de pesca 
estigui agafat a la pinça o qualsevol altre mecanisme de lliurament ja sigui directament o 
mitjançant un altre material. 

7. Els excitadors i similars: Sols es poden utilitzar si no limiten la capacitat de nedar i lluitar 
al peix ni que facilitin al pescador o tripulació el treure el peix de l’aigua. 

8. La línia de seguretat: Pot ser lligada a la canya si no procura cap ajuda de cap manera al 
pescador que lluita al peix. 

 
 
REGULACIONS DE PESCA: 
 
1. Des del moment en què el peix pica o agafa l’esquer el pescador ha que clavar, lluitar i treure 

de l'aigua sense l'ajuda de cap persona, excepte per el previst en les presents normes. 
2. Si s’utilitza portacanyes per aguantar la canya i el peix pica el pescador ha de treure la canya 

tan ràpid com li sigui possible. La intenció d’aquesta regla es per que el pescador clavi el 
peix. 

3. En cas d’una picada múltiple  en línies separades amb un sol pescador només el primer peix 
pot ser considerat per  record del mon. 

4.  Si s’utilitza la doble línia, la intenció d’aquestes normes es de que es lluiti el peix el major 
temps amb la línia senzilla. 

5. Un arnès es pot lligar al carret o al butt (part inferior de la canya que va de l'eix del carret a 
l’extrem inferior), però no pot lligar-se a la cadira de combat. L’arnès pot ser col·locat o 
ajustat per altres persones. 
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6. Utilitzar un cinturó amb tinter fixa o mòbil esta autoritzat. 
7. Quan el pescador i des d’una embarcació Ha cobrat tota la línia i el baix de línia està al 

capdamunt de la canya més d’una persona pot agafar el baix de línia. 
8. Un o més persones a més del que té el baix de línia poden utilitzar els ganxos. El mànec del 

ganxo té que estar agafat amb la mà quant el peix és clavat. 
9. Les normes referides a la pesca i l’equip s’aplicaran fins el moment de pesar el peix. 
 
DOBLES LÍNIES I BAIXOS DE LÍNIA 
 
La doble línia es mesura  des del començament del nus o enllaç, fins al nus, enllaç, giratori, baix 
de línia o qualsevol altre mecanisme que s’utilitzi per assegurar el baix de línia. En el mar: En 
línies de fins i inclosa 20 lb.(10kg) la llargada de la doble línia està limitada a 15 peus 
(4,57metres). La llargada de la doble línia en totes les categories per damunt de 20lb.(10kg) està 
limitat a 30 peus (9,14metres). En espècies d’aigua dolça: La doble línia en totes les categories 
no pot excedir de 6 peus (1,82metres). 
 

 
 
El baix de línia esta limitat a: en el mar: En línies de fins i inclosa 20 lb. (10kg) el baix de 
línia està limitat a 15 peus (4,57metres). El baix de línia en les categories per damunt de 20lb. 
(10kg) està limitat a 30 peus (9,14metres). En espècies d’aigua dolça: El baix de línia en 
totes les categories no pot excedir de 6 peus (1,82metres). 
La longitud del baix de línia, es tota la seva llargada, inclou esquer, hams o altres mecanismes. 
  

 
 

 
 
La combinació de la doble línia més el baix de línia  no pot excedir de 20 peus (6,10metres) en 
línies de fins i inclosa 20 lb.(10kg), la combinació de la doble línia més el baix de línia no pot 
excedir de 40 peus (12,19metres) en línies per damunt de 20 lb. (10 kg), la combinació del baix 
de línia més la doble línia no pot excedir de 10 peus (3,04 metres) en aigua dolça. 
 
 
 
 


