Decret 69/1999, de 4 de juny de 1999, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les
aigües interiors de l’arxipèlag Balear.
BOCAIB Núm. 80 22-06-1999
La pesca marítima recreativa, tant de superfície com submarina, compta amb una gran tradició a les Illes Balears, on,
possiblement, és una de les activitats que més practicants té. Es tracta d’una pràctica que no tan sols proporciona
un contacte directe de la població amb la naturalesa, sinó que actualment genera un important moviment econòmic
i comercial (ormeigs, embarcacions, etc.) que no es pot menysvalorar. Tota aquesta activitat, no obstant això, es basa
en els recursos marins vius i és l’obligació de les administracions públiques vetlar per la conservació d’aquests.
El Govern Balear, amb els decrets 61/1985, de 18 de juliol, pel qual es regula la pesca o caça submarina i 43/1988, de
14 d’abril, pel qual es regula la pesca esportiva o recreativa, ja introduí els criteris conservacionistes recomanats per
la FAO, el CGPM i el Parlament Europeu, i establí una normativa que substituí en les aigües interiors, la normativa
aleshores vigent de l’any 1963. No obstant això, a la vista de l’entrada en vigor de noves normes de gestió de la
pesca, com el Reglament (CE) 1626/94, del Consell de 27 de juny de 1994, pel qual s’estableixen determinades mesures
tècniques de conservació dels recursos pesquers a la Mediterrània, molt especialment, de l’Ordre de 26 de febrer de
1999, per la qual s’estableixen les normes que regulen la pesca marítima recreativa, ha arribat el moment d’introduir
un sistema de gestió harmonitzada, adaptat a la realitat balear i que aporti de forma equilibrada les adaptacions
necessàries per protegir les poblacions.
Atès que el Reglament (CE) 1626/94, del Consell de 27 de juny de 1994, faculta els Estats membres per adoptar
mesures complementàries o que ampliïn els requisits mínims del sistema instaurat per aquell Reglament, i que en
adoptar aquestes mesures, els Estats membres vetllaran per la conservació de les espècies, medis vulnerables o
amenaçats;
Atès que el Decret 91/97, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins vius de la CAIB, indica que la zona
costanera litoral de les Illes Balears, per les seves especials característiques, necessita una protecció i una defensa
dels fons i dels recursos que n’assegurin la supervivència;
Durant el tràmit d’elaboració de la present norma, s’ha complit el que preveuen els articles 1.3 de l’R (CE) 1626/94
i 17 de l’R (CE) 894/94, del Consell, pel que fa a la seva comunicació als serveis de la Comissió. En l’elaboració del
present Decret ha estat consultat el sector afectat.
El present Decret es dicta en virtut de la competència de la CAIB en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües
interiors, establert a l’article 10.10 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de dia 4 de juny de 1999,
DECRET
TÍTOL I

Objecte

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té per objecte regular la pesca esportiva així com la pesca recreativa en aigües interiors de l’arxipèlag
Balear, per tal de protegir i conservar els recursos marins vius.
TÍTOL II

De les Llicències.

Article 2. Autoritzacions administratives.
1. Per poder practicar la pesca marítima recreativa o esportiva és necessari haver obtingut prèviament una llicència
de pesca expedida per la Conselleria d’Agricultura i Pesca o bé pels consells insulars, en els supòsits d’atribució de
competències.

2. Hi ha quatre tipus de llicències:
- Classe llicència de pesca marítima recreativa col·lectiva.
- Classe llicència de pesca marítima submarina.
- Classe llicència de pesca marítima recreativa.
- Classe llicència de pesca marítima esportiva.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 3. De la llicència col·lectiva de pesca recreativa i de la seva tramitació.
1. Aquesta llicència empara l’exercici de la pesca marítima recreativa realitzada des d’embarcacions de sexta llista amb
un màxim de dotze passatgers.
2. És un requisit que l’embarcació dugui enrolat un tècnic esportiu especialitzat en pesca o un professional que
acrediti haver estat enrolat a una embarcació de pesca professional durant un temps mínim de 5 anys, circumstàncies
que poden recaure en la figura del patró.
3. Les sol·licituds per a l’obtenció de la llicència col·lectiva de pesca marítima recreativa s’han de fer mitjançant
imprès oficial, adjuntant-hi els documents següents :
a. Fotocòpia acarada de:
a1. Rol/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 la pesca.
a2. Autorització de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport per al lloguer d’embarcacions d’esplai
de la UE.
a3. Títol acreditatiu d’haver superat el curs de formació de tècnic esportiu especialitzat en pesca expedit per
l’Administració pública, o acreditació d’embarcament a un vaixell de tercera llista durant un mínim de cinc anys.
b. Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
4. Les llicències les atorga la Direcció General de Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears o, si n’és el cas,
el Consell Insular respectiu; tenen validesa per a un any i s’han d’ajustar a l’annex I d’aquest Decret.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 4. De la llicència per a la pesca recreativa de caça submarina i de la seva tramitació.
1. S’entén com a llicència de pesca marítima submarina, el document administratiu nominal individual i intransferible
que autoritza a practicar aquesta modalitat de pesca. L’edat mínima per realitzar aquesta activitat és de 16 anys.
2. Per sol·licitar aquest tipus de llicència, s’hi han d’adjuntar els documents següents:
a. Fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola.
b. Fotocòpia de la llicència federativa de pesca submarina en vigor.
c. Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
3. Les llicències les atorga la Direcció General de Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears o, si n’és el cas,
el Consell Insular respectiu; tenen validesa per a un any i s’han d’ajustar a l’annex I d’aquest Decret.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 5. De la llicència per a la pesca recreativa

1. S’entén com a llicència de pesca marítima recreativa, el document administratiu nominal, individual i intransferible,
que autoritza la pràctica de la pesca recreativa des de terra o des d’una embarcació.
2. Per sol·licitar aquests tipus de llicència, s’hi han d’adjuntar els documents següents:
a. Fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola.
b. Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
No obstant el que s’assenyala al paràgraf primer, els menors de 14 anys poden practicar la pesca marítima recreativa
sense cap necessitat de tenir llicència, sens perjudici del compliment de les restants obligacions recollides en aquest
Decret i en les normes concordants.
3. Les llicències les atorga la Direcció General de Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears o, si n’és el cas,
el consell insular respectiu; tenen validesa per a dos anys i s’han d’ajustar a l’annex I d’aquest Decret.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 5 bis. De la llicència de pesca marítima esportiva
1. S’entén com a llicència de pesca marítima esportiva, el document administratiu nominal, individual i intransferible,
que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva des de terra o des d’embarcació per participar en competicions
oficials i entrenaments.
2. Per sol·licitar aquest tipus de llicència, s’hi han d’adjuntar els documents següents:
a. Fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del passaport o del document governatiu del país reconegut per
l’Administració espanyola.
b. Fotocòpia de la llicència federativa de pesca en vigor.
3. Les llicències les atorga la Direcció General de Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears o, si n’és el cas,
el Consell Insular respectiu; tenen validesa per a un any natural i s’han d’ajustar a l’annex I d’aquest Decret.
Article introduït pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 6. Quotes màximes de captura.
1. La quota màxima de captura per llicència individual i dia d’espècies distintes de les referides a l’annex III d’aquest
Decret és de 5 kg, podent-se no computar el pes d’una de les peces capturades.
2. La quota màxima per llicència col·lectiva i dia quan el nombre de passatgers sigui superior a 5 no pot ultrapassar
els 25 kg.
3. Les quotes màximes de captura per a la pesca d’espècies indicades a l’annex III són:
a) Cinc peces per llicència i dia, amb un màxim de 20 peces per embarcació i dia per a la bacora (Thunnus alalunga).
b) Una peça per llicència i dia fins un màxim de quatre peces per embarcació i dia per a les altres espècies.
c) En el cas de la pesca de la tonyina (Thunnus thynnus), els límits de captura s’estableixen en:
- Una peça per llicència i dia fins un màxim de tres per embarcació per a exemplars superiors a 80 kg de pes mig.
- Dues peces per llicència i dia fins un màxim de sis per embarcació per a exemplars de pes mig entre 30 i 80 kg.
- Quatre peces per llicència i dia fins un màxim de 12 per embarcació per a exemplars de pes mig entre la talla mínima
autoritzada i els 30 kg.
4. Per als cefalòpodes s’estableix una quota màxima de deu peces per llicència i dia. En cap cas, la captura total per
llicència i dia, comptabilitzant totes les espècies capturades, pot excedir dels 5 kg establerts al punt 1 d’aquest article,

ni dels 25 kg establerts al punt 2 d’aquest article.
5. Per a la pesca del raor, (Xyrichthys novacula), s’estableix una quota màxima de captures de 50 exemplars per
llicència individual i dia. En cap cas la captura total incloent les espècies associades pot superar els 5 kg establerts
al punt 1 d’aquest article, ni els 25 kg establerts al punt 2 d’aquest article.
6. Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als límits màxims autoritzats, per
a cada dia, en els apartats anteriors, restant expressament prohibit qualsevol transbord de les captures.
7. Aquestes quotes no poden ,en cap cas, sumar-se a les quotes establertes a l’Ordre del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació de 26 de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les normes que regulen la pesca marítima
recreativa, modificada per l’Ordre de 24 de juliol de 2000.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 7. Dels aparells per a la pesca esportiva.
1. Els ormeigs autoritzats per a la pesca recreativa són: curricà, fluixa, potera, canya amb o sense rodet, volantí amb
un màxim de 6 hams, fitora, rall i salabre.
La llicència dóna dret a utilitzar un màxim de dues canyes i dues poteres. No obstant això, per a la fluixa i el curricà
d’altura s’autoritzen sis canyes per llicència, amb una única esca artificial per canya.
2. Els aparells autoritzats per a la captura del puu, són exclusivament el salabre, el baveró, el bou i la llendera, d’acord
amb el que estableix al Decret 10/1998, de 23 de gener, pel qual es regula la recollida de puu a les Illes Balears.
La llicència dóna dret a l’ús d’una llendera i dos bous per recol·lector.
Article modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 8. Dels equips per a la pesca o caça submarina.
La pesca o caça submarina podrà exercitar-se amb arpons manuals o impulsats per mitjans mecànics, tret de fusells
impulsats amb pólvora o gas.
Per practicar aquesta activitat, és obligatòria la utilització d’una boia de senyalització, la qual ha de ser de color
visible a la mar (taronja, groga o vermella).
TÍTOL III

Pesca Esportiva.

Article 9. Dels campionats.
1.-Els campionats de pesca esportiva necessitaran una autorització expressa de la Conselleria d’Agricultura, Comerç
i Indústria. Les entitats organitzadores i/o les seves federacions, sol·licitaran davant la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria, autorització per realitzar els campionats, fent constar la modalitat de pesca, la zona on es farà, el
tipus de campionat, l’horari d’aquest i si es pretenen o no ultrapassar les quotes de captures establertes.
2.-En el cas que aquestes es realitzin en aigües exteriors i es pretengui ultrapassar les quotes de captura establertes,
segons el que disposa l’article 5 de l’Ordre de 26 de febrer de 1999 per la qual s’estableixen les normes que regulen
la pesca marítima esportiva, es requerirà autorització expressa de la Secretaria General de Pesca Marítima.
3.-Les entitats organitzadores i/o les seves federacions hauran de comuni-car, dins el termini dels 15 dies següents
a la seva celebració, els resultats d’aquests.
4.-Les captures aconseguides no pertanyeran als participants i l’entitat organitzadora restarà obligada a lliurar no
menys del 50% del pes a una entitat benèfica, la resta quedarà a la lliure disposició de l’entitat organitzadora, si bé
en cap cas podrà ser destinada a la venda.
Aquesta limitació no serà d’aplicació quan les captures no ultrapassin les quotes establertes a l’article 6.

TÍTOL IV

Disposicions Comunes.

Article 10. Talles mínimes.
En tot cas hauran de respectar-se les talles que es fixen al Reial decret 560/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableixen
les talles mínimes de determinades espècies pesqueres. Els exemplars que no arribin a la talla autoritzada hauran de
ser tornats immediatament a la mar.
Article 11. Espècies prohibides.
Queda prohibida la captura i tinença de les espècies relacionades a l’annex II d’aquest Decret.
Article 12. Prohibicions.
En l’exercici de la pesca marítima esportiva i submarina queda expressament prohibit:
a).-La venda de les captures obtingudes.
b).-Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera les feines de pesca marítima professional, havent-se de respectar
una distància mínima de 250 m de qualsevol art o aparell professional degudament senyalitzat.
c).-L’ús i tinença d’arts o aparells propis de la pesca professional, com palangres, palangrons, nanses o qualsevol
classe de xarxes.
d).-L’ús i tinença de qualsevol enginy complementari de pesca o auxiliar d’aquest que no sigui estrictament manual.
No obstant això, s’autoritza la tinença a bord d’un màxim de dos rodets elèctrics si, amb la potència màxima conjunta,
no superen els 300 W.
e).-L’ús i tinença de qualsevol mitjà d’atracció o concentració artificial de les espècies a capturar, excepte el grumeig
i, de forma expressa, l’ús de llums a tal objecte.
f).-La utilització de qualsevol aparell que empri, com a força propulsora per al llançament d’arpons, mescles detonants
o explosives.
g).-L’ús o tinença de qualsevol classe de substància venenosa, narcòtica, explosiva o contaminant.
h).-L’ús o tinença de qualsevol tipus d’equips autònoms o semiautònoms de busseig, conjuntament amb fusells o
aparells de pesca submarina.
i).-L’ús o tinença de torpedes hidrorelliscadors i vehicles similars, conjuntament amb fusells o aparells de pesca
submarina.
j).-La pesca en els canals d’accés a ports, a l’interior de les instal·lacions portuàries i a menys de 100 metres de llocs
freqüentats per banyistes, com platges i similars.
k).-La pesca submarina exercida entre la posta i la sortida del sol.
Apartat d) modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).
Article 13. Infraccions i sancions.
L’incompliment del que disposa el present Decret se sancionarà d’acord amb el que estableix la Llei 14/1998, d’1 de
juny, per la qual s’estableix un règim de control per a la protecció dels recursos pesquers i disposicions concordants.
Disposició transitòria
El requisit establert a l’article 3, apartat 2 i apartat 3.a3, entren en vigor l’1 de gener del 2003.
Disposició transitòria introduïda pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de
4 de juny, que regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51
27-04-2002).

Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions d’inferior rang que contradiguin el present Decret i expressament el Decret
43/1988, de 14 d’abril, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa i el Decret 61/1988, de 18 de juliol, pel qual es

regula la pesca o caça submarina.
Disposició final primera.
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per adoptar les mesures necessàries en funció de les
pesqueries per a declarar zona de veda o espècies vedades, establir horaris i, en general, dur a terme aquelles accions
que permetin el desenvolupament sostenible d’aquesta activitat.
Disposició final segona.
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per autoritzar la utilització d’estris o aparells no inclosos en
aquest Decret, sempre que siguin d’ús tradicional i local i, en cap cas, puguin ser considerats d’ús professional.
Disposició final tercera.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ANNEX I

Models de llicències

a) Llicència de pesca marítima recreativa col·lectiva.
Data
Caduca a l’any
Núm.
Llicència de pesca marítima recreativa col·lectiva.
Nom de l’armador:
Nom de l’embarcació:
Matrícula:
Foli:
Signatura del titular

L’encarregat del Registre

b) Llicència de pesca marítima submarina.
Caduca a l’any
Data
Llicència de pesca marítima submarina.
Nom del titular:
DNI o passaport núm.:

Núm.

Data d’expedició:

Expedit a:
Signatura del titular

L’encarregat del Registre

c)Llicència de pesca marítima recreativa.
Data
Caduca als dos anys
Llicència de pesca marítima recreativa.
Nom del titular:
DNI o passaport núm.:

Núm.

Data d’expedició:

Expedit a:
Signatura del titular

L’encarregat del Registre

d)Llicència de pesca marítima esportiva.
Data

Caduca el 31 de desembre de l’any d’expedició

Núm.

Llicència de pesca marítima esportiva.
Nom del titular:
DNI o passaport núm.:

Data d’expedició:

Expedit a:
Signatura del titular

L’encarregat del Registre.

Annex I modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, pel qual es modifica el Decret 69/1999, de 4 de juny, que
regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB Núm. 51 27-04-2002).

