
REGULACIÓ    PESCA  MARITIMA  RECREATIVA    DECRET  109/95  DE 24/03   
DOGC 2040 /21-04-95                        R E S U M    R E T O C  A T   
 (Desplegament  normatiu que preveu la  Llei  1/86  de 25-2 de Pesca Maritima de Catalunya - art 19 ) 
 
Capítol I /Art.3  -  Pesca marítima recreativa es la que es practica sense  ànim de lucre per afecció, simple diversió o competició.  
   Pesca Maritina  recreativa Submarina és la que es du a terme nedant, cabussant-se a pulmó lliure, sense utilitzar equips 
autònoms o semiautònoms     ni cap altres que permetin la respiració en immersió.    ( No es permet tampoc l’ utilització d’aparells 

de locomoció submarins )   
art.4 –L’exercici de la pesca marítima recreativa  requereix la possessió d’una  llicencia. (Per submarina es la Llicencia de 2ª 

Classe)    
 
art.6- Documentació per la obtenció de la Llicencia: :  DNI,  Certificat mèdic on es faci constar que el sol·licitant reuneix les 

condicions físiques  per la  pràctica de la Pesca Submarina  i  Assegurança ( Llicencia Federativa ).    Als menors d’ edat  (14 
fins 17 anys )  permís  patern.  
Art.8- Dins del territori de Catalunya tenen validesa les Llicencies emeses per altres comunitats autònomes, l’Estat espanyol  i 
estats de l’ unió europea..  
Art 9- Els pescadors tenen l’obligació de portar i exhibir la seva llicencia.   
 
Capítol  IV /Art.15- La pesca submarina  solament pot realitzar-se des de la sortida a la posta del sol. 
Art.16- Practicar nedant, cabussant-se a pulmó lliure amb fitora  a mà  o amb fusell  d’impulsió mecànica, el qual només pot estar 
carregat sota l’aigua.  
Art.17- Es guardarà una distancia de 100mtrs dels arts de pesca, fixos o flotants  legalment calats respectant l’ordre d’arribada, 
dels establiments de  cultius marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca 
professional i almenys a 250mtrs de la vora  de les zones de bany , en paral·lel a la costa .      
Art 18- Es prohibeix l’ utilització de focus lluminosos, torxes, fusells impulsats amb pólvora o gas i arpons amb punta explosiva.  
Art 19- Els cabussador han de estar degudament senyalitzats amb boies de superfície 

 
Capítol VI /Art.24.1  
 
– Espècies autoritzades:   PEIXOS,  MOL-LUSCOS CEFALOPODES ( Pop, Sèpia i  Calamars)  i  GAROTES     
 
Art.24.2 – Expressament prohibit : Corn marí (Chazonia Campa), Nacra (Pinna Nobilis)  i   Datil  de mar (Lithophaga 

Lithophaga)               (  No es permès  pescar – capturar  MUSCLOS  )   
 
Art.25.1 – Quantitats de captures  permeses per llicencia  i  dia:   

                               PEIXOS  10 KGS,      MOL-LUSC - CEFALOPODES   5 KGS      i    GAROTES  150 UNITATS.    
 
Art.25.2 – Si es captura una peça de pes superior a l’autoritzat l’excés no serà computable en el total.  
Art.25.3 – En la pesca de grans pelàgics ( tonyina i peix espasa ) no regirà la limitació de Kg  (  Permès  2 peixos )                        
Art.26.1 – La recollida de garotes  únicament es pot  realitzar amb garotera tradicional,  a  mà ( cabussant-se / immersió a pulmó 

lliure ),  o amb estris  que permetin la selecció dels individus d’acord  amb les talles permeses.    
 
Capítol VII  Períodes de veda   /Art.27.1  
– Mitjançant la DGPM, es publicarà la relació de talles mínimes i vedes pera determinades espècies.       
 
Art.27.2 – L’horari de pesca  per a la recol·lecció de garotes  es de les 8 hores fins les 13 hores. 

 
 
Campanya de la garota   des de  1 Octubre  fins  31 març   
Talles mínimes 5/6 cm 
Esta prohibit agafar garotes a mes de -10 metres de fondaria  (¿?) 
 
 


