Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el
Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l’ús d’alguns aparells tradicionals per a la pesca
recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears.
BOCAIB Núm. 81 24-06-1999
Des de temps immemorial, és una pràctica tradicional en molts de punts de les Illes Balears, l’ús de certs ormeigs i
tècniques artesanals com el rall, el morenell, la llenceta i el grumeig, cap dels quals són utilitzats avui en dia pels
pescadors professionals, ateses tant l’escassa efectivitat dels mateixos com les espècies capturades, majoritàriament
d’escàs interès comercial: la morena (Muraena helena), el congre (Conger conger), la saupa (Sarpa salpa), les
llisses (Mugilidae), el moixó (Atherina spp.), l’oblada (Oblada melanura), etc.
No obstant, totes aquestes pràctiques tenen un indubtable valor tradicional i etnològic, i en nombrosos punts de
la nostra costa són encara ben vives, per la qual cosa convé regular-les com a ormeigs de pesca recreativa.
La Disposició Final Segona del Decret 69/1999, faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per
desenvolupar l’esmentada norma per a la utilització d’estris o aparells no contemplats en ella, sempre que siguin d’ús
tradicional o local i, en cap cas, puguin ser considerats d’ús professional.
Per això, a proposta de la Direcció General de Pesca i Cultius Marins, una vegada escoltat el sector, i en ús de les
competències que tenc atribuïdes en el Decret 69/1999, de 4 de juny, dict la següent
ORDRE
Article 1.
L’objecte d’aquesta norma és regular l’ús del morenell, el rall, la llenceta i la pràctica del grumeig a les aigües interiors
de l’arxipèlag balear.
Article 2.
Als efectes d’aquesta Ordre els aparells esmentant tindran les característiques següents:
1. El morenell (Fig. 1). És un ormeig cilíndric fet de branques de vim, canya, jonc, o amb altre material vegetal, amb
unes dimensions màximes de 70 cm de llarg per 40 cm de diàmetre. A un dels seus extrems compta amb un enfàs,
d’entre 40 i 50 cm de llarg, fet dels mateixos materials, amb una obertura màxima de 12 cm de diàmetre i amb els
verducs tancant completament l’entrada. En qualsevol cas, la separació màxima dels verducs serà de 2 cm.
2. El rall (Fig. 2). És un ormeig de pesca de xarxa, de forma circular i radi màxim de 1,5 m, al centre del qual té un forat
per on passa la guia que va unida a les bolines encarregades de tancar el rall. Tot el voltant del perímetre va proveït
d’una relinga de ploms. L’aparell s’usa llençant-lo a ma des de terra.
3. La llenceta (Fig. 3). És un fil amarrat a la costa, des d’on es llença a la mar, i que a l’altre extrem compta amb 1 o 2
hams, d’una dimensió mínima de 35,5 mm de llarg i un sinus de 13 +/- 1,3 mm. L’aparell podrà comptar tant amb un
plom o pes mort com amb un suro o flotador.
4. El grumeig. És la pràctica d’atreure moles de peix llençant a la mar peix, pa o altres aliments capolats, o puu, per
desprès pescar els peixos atrets mitjançant una canya amb hams o robadores en el seu extrem.
Article 3.
La utilització del rall, el morenell i la llenceta necessitarà d’una autorització expressa, nominal i zonal, atorgada per
l’autoritat competent en matèria de pesca.
S’habilita la Direcció General de Pesca perquè, oït el sector, estableixi una relació de zones aptes per a l’ús de
cadascun dels ormeigs tradicionals.

Només es podran autoritzar dos morenells, un rall i tres llencetes per persona i llicència.
Article 3 modificat per l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de juny de 2001, per la qual es modifica
l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15 de juny de 1999, per a l’ús d’alguns aparells
tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears (BOIB Núm. 76, 26-06-2001)
Disposició addicional.
Tot el que no està previst en aquesta Ordre es regirà pel que s’estableix al Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es
regula la pesca esportiva i recreativa en aigües interiors de la CAIB.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOIB.
ANNEX.
Figures dels ormejos.
Figura 1. Morenell

Figura 3. Llancetes

Figura 2. Grall. 1: Gassa. 2: Guia. 3: Plomada. 4: Bolines

