
Pesca marítima recreativa a 

Catalunya

Recollida de dades: principals resultats i projecció



Què és la pesca recreativa?

• Llicència compartida aigües marítimes i 
continentals ~ 60.000/any

Superfície – costa o embarcació

• Exclusivament marítima ~ 3.000/any

Subaquàtica o submarina

• Exclusivament marítima ~ 30/any

Col·lectiva

“...tota activitat de pesca que es du a terme per plaer o esport, sense 

ànim de lucre ni interès comercial, i en que les captures obtingudes 

s’utilitzen exclusivament per a consum propi, sense que puguin ser 

objecte de venda o transacció.”
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EMC i pesca marítima recreativa

OE 1.5: Un nou model de pesca recreativa respectuós envers el medi

24. Minimització de l’impacte sobre el medi de la pesca 
recreativa i els concursos de pesca 

25. Ordenació de les àrees de pesca recreativa i les zones 
adequades per als concursos de pesca 

26. Millora de la formació dels practicants i els prescriptors

27. Desenvolupament de nous enfocaments de gestió de 
l’activitat (per ex., bag límits) 

28. Desenvolupament de la normativa que regula la pesca 
recreativa en totes les seves modalitats i els concursos de pesca 



Informe Europeu sobre  la Economia Blava 
Cas Study sobre la pesca recreativa a Catalunya

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-la-mar/reports-UE
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 Enquestes voluntàries 

preparades per administració, 

científics i practicants

 ~ 13.000 respostes (online) –

de les quals 9.000 marines

 1.518 enquestes de camp

 ~ 3.000 registres de 74 sp. 

(captures reals)
Prova pilot - Diagnosi 

socioeconòmica i de 

pressió sobre els 

recursos (2019)

La Pesca Marítima Recreativa a Catalunya

Programa de seguiment de la pesca 

marítima recreativa (2021)

(Informe a punt de ser publicat)



La PMR – Modalitats, perfil & motivacions del PR

 Predilecció per pescar a mar (73%)

 Majoritàriament homes (~94%) de 47 

anys i certs anys d’experiència

 Activitat molt social (~74%) però amb 

poc associacionisme

Estima del volum total de l’activitat per 

modalitat, tenint en compte l’estima de 

practicants sense llicència

Representació de la tendència de respostes que 

motiven als pescadors de costa (groc), des 

d’embarcació (blau) iI submarins (verd). 



La PMR – Productivitat pesquera i Captura total anuals

 Les dades indiquen que la pesca subaquàtica és la modalitat 

més efectiva, tot i que la pesca des d’embarcació seria la 

que té major impacte en termes absoluts.

L’impacte anual estimat sobre el recurs pesquer és de 

780,5 T (3 %)*

* % de les captures de la pesca professional pel mateix període estudiat (2020-21)

Productivitat 

pesquera (kg/h)

Captura total 

(T/any)

Costa 0,096±0,21 239,5

Embarcació 0,297±0,58 340,2

Submarina 0,389±0,49 200,8

TOTAL 780,5 



S’estima que l’impacte anual en l’economia blava de 

Catalunya és d’uns 90 M€

La PMR – Impacte econòmic

Despesa en materials de pesca* Despesa total de l’activitat

Costa 15.824.455 € 39.253.626 €
Embarcació 6.394.577 € 40.647.068 €
Submarina (des de terra) 788.747 € 4.150.007 €
Submarina (des d’embarcació) 330.069 € 3.433.113 €

Total 23.337.847 € 87.483.815 €

* Materials obtinguts en botigues de pesca.

La resta de despeses “indirectes” s’associen a vacances de pesca, àpats, transport, lloguer 

d’embarcacions i el servei de manteniment i de ports de les embarcacions.



Accions – Jornades socials & científiques

 Les trobades o jornades socials de pesca recreativa consisteixen en 

promocionar les relacions humanes i familiars en el mar, on el 

lleure és l’element motivador, i no pas la competició, com succeeix en 

els concursos de pesca recreativa. 

 No són activitats contemplades a la normativa actual, així doncs, des 

de la DGPMPS es va fer un pla pilot per a testar la seva aplicació

sobre el terreny el 2021. Aquest any es realitzen jornades científiques. 

 L’objectiu d’aquestes jornades és promocionar una activitat 

sostenible i responsable vers el medi marí, a partir de les quals 

s’obtenen dades estadístiques de gran utilitat tant per la gestió com 

per la ciència.

 La DGPMPS  utilitzarà aquestes dades, conjuntament amb la resta de 

dades de què disposa pel que fa a d’altres activitats marítimo-

recreatives, a l’hora de planificar les actuacions en benefici de la 

protecció del medi i dels recursos marins. 



Accions – Bag limits

 El sistema de bag limits, que vol expressar el límit de captura diària 

per a un pescador recreatiu, té com a objectiu avançar cap a un nou 

model de gestió i promocionar una activitat més sostenible, 

minimitzant l’impacte sobre el medi.

 Té el suport del sector: ACPR, FECDAS i IFSUA, i participen 

activament en la seva definició.

 Implementació d’aquesta mesura de gestió (properament):

 Parc Natural del Cap de Creus

 Jornades Científiques – testar la seva aplicació i enquestar els 

pescadors recreatius.



Accions – Guia d’espècies objectiu i bones pràctiques 

Guia de 65 espècies objectiu de l’activitat

Conté: nomenclatura en diferents idiomes, modalitat en 

que se sol pescar, talla mínima legal, talla de primera 

maduresa, períodes de reproducció, rangs de profunditat 

on habiten, hàbitats que freqüenten, períodes de veda, 

comentaris sobre algun tret característic de l’espècie així 

com el seu estat de vulnerabilitat. 
Recomanacions de bones pràctiques (tríptic)



http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/pesca-

recreativa/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/pesca-recreativa/

