


 1.400 km de costa, 10.700 km2 de

plataforma.

 2.260 km2 de fons litorals (0-50 m).

 Caladors demersals i de petits pelàgics  

independents del continent.

 350 embarcacions de pesca professional (85% 

arts menors).

 45.000 llicències de pesca recreativa.

 Les embarcacions de les IB no pesquen fora  
i en venen poques de fora a pescar-hi.



 Pesca professional 2.437 t captures 

declarades (2020).

 3.300 - 3.800 t estimades.

 1.200 t estimades pesca recreativa.

 Estat de conservació de les  

pesqueres en general millor que les 
d’àrees veïnes.

 Pesca professional: model pesquer 
comú a altres illes mediterrànies:  
Malta, Sicília, Còrsega,…



 Embarcacions petites (entre 5-25 m).

 No grans ports pesquers: flota dispersa per la costa per 

petits ports i cales.

 Arrossegament, més important per captures. Arts 

menors, per nombre de barques.

 Pesca d’un dia, al voltant del seu port base.

 Pesqueria multiespecífica, amb gran diversitat

d’espècies comercials (>170).

 Arts menors: diversitat d’arts, amb rotació seguint la  
biologia de les espècies diana.



LA FLOTA ES REDUEIX PROGRESSIVAMENT

 Una reducció radical: més del 50% en

vaixells i del 60% en tripulants en 33 anys.

- 1987: 1.633 persones, 772 embarcacions,

2.878 t declarades.

- 2020: 660 persones, 324 embarcacions,

2.437 t declarades.

 La reducció de les embarcacions, sostinguda  

(1-3% anual) i general, contrasta amb el 

manteniment de les captures.



 Les espècies diana han experimentat

un canvi notable en els darrers anys,

especialment a Mallorca.

 Els canvis estan lligats a un canvi  
d’hàbits de consum de la població,  
vinculat a la població urbana i als  
canvis socioeconòmics en els darrers  

40 anys.

 Les espècies més abundants, de mida  

petita i preu baix (alatxa, sorell, 

morralla, etc.) que 30 anys enrere 
representaven més del 50% de la  

captura total, estan perdent quota de 
mercat perquè precisen més  
preparació.

 Per necessitat o comoditat, el peix 
barat però abundant s’està deixant de  
consumir i quan és possible, s’ha  

deixat de pescar.



 Un segon problema és que el peix capturat a
Balears, bàsicament el consumeix la població
local que coneix les espècies.

 El consum del peix és un fenomen cultural i és  
molt preocupant que ara també s’observi 
l’abandonament d’espècies de mida mitjana, 

com: els molls, els pagells, els escorballs, etc.

Solucions

 Posar en valor el peix local, millorant la 
identificació i el coneixement dels consumidors.

 Millorar el control i la traçabilitat, per evitar  

fraus i enganys als ciutadans.

 Creació de marques que milloren la 
comercialització:

Peix Nostrum a Eivissa 

Millorquin de Mallorca

Ciutadella, Fornells i Maó de Menorca



Àrea total: 63.000 Ha =22,4% d’aigües interiors

Reserves integrals: 4.142 Ha (7.1%)



 Incrementar la qualitat i el rendiment de la

pesca.

 Protegir la pesca professional d’arts menors.

 Fomentar la proliferació de les espècies diana  

de la pesca.

 Protegir els ecosistemes marins amb 
característiques ecològiques diferenciades



1. La importància de que els
afectats se sentint part de la gestió

Els consells assessors estan integrats  

per: administracions, confraries de 

pescadors, associacions de pescadors 

recreatius, centres de busseig, 
científics, ONG, etc.

Tres nivells:

-Consell pesquer. Temes de caràcter  

pluriinsular.

-Comissions de seguiment de les 

reserves marines.

- Comissions de pesqueries
específiques. El cas del Jonquillo.



2. Les reserves marines funcionen

 S’incrementa la biomassa, el nombre d’individus, la talla i la diversitat de les espècies 

diana.

 Les reserves es saturen després de 4-6 anys, excepte a “punts calents” on sembla que 
la biomassa s’incrementa de forma indefinida.

 Les reserves parcials són útils.

 El sector econòmic que ha aprofitat millor l’increment de les poblacions de peixos és 
el del busseig turístic.




