
Aproximació al sector pesquer 

català

Sant Carles de la Ràpita – 24 gener de 2019



El calador català
Plataforma i canons submarins
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Caladors de molt limitada plataforma continental amb 
l’excepció del delta de l’Ebre

Zona de mayor amplada de la plataforma



El calador català
Divisions administratives

Aigües interiors



Sector pesquer català

Confraries de pescadors: 32

4

Llotges Pesqueres: 19

LLANÇÀ
EL PORT DE LA SELVA
ROSES
L’ESCALA
PALAMÓS
SANT FELIU DE GUÍXOLS
BLANES
ARENYS DE MAR
BADALONA
BARCELONA
VILANOVA I LA GELTRÚ
TORREDEMBARRA
TARRAGONA
CAMBRILS
L’AMETLLA DE MAR
L’AMPOLLA
DELTEBRE
SANT CARLES DE LA RÀPITA 
LES CASES D’ALCANAR

• 3 Federacions Territorials de CP
• 1 Federació Nacional Catalana de CP



Sector pesquer català

Característiques:
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▪Molt atomitzat. Coincidència Armador-Patró-Pescador.
▪Gran arrelament a les poblacions del litoral.
▪ Pesca litoral, caladors propers i diferenciats transmès oral .
▪Conservador  (socioeconòmica) (Salaris "a la part“).
▪ Innovador tècnica i tecnològicament 
▪Recent incorporació en els processos de transformació del 
producte pesquer. "El pescador ja no només ha de pescar. . . “.
▪Acords mecanismes d'autoregulació.
▪ Incorporació i implicació en els processos de cogestió.
▪ Normativa més estricta i major grau de compliment que a la 
resta de la Mediterrània.

Implicació sector pesquer en gestió de la pesca



L’activitat pesquera
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L’activitat pesquera

Flota
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Modalitats

 Arrossegament: 234

 Encerclament: 75

 Arts menors: 365

 Palangre :   - Fons 33

- Superfície 14

 Encerclament tonyina: 4

 Auxiliars: 51

Data d'actualització:  27.02.2018

Total Flota 776



L’activitat pesquera
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Evolució del nombre d'embarcacions total de la flota pesquera catalana



L’activitat pesquera

Captures (2017)
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Modalitat Captures (Tm) Recaptació (Milers €) Preu mig (€/kg)

Arrossegament 7.682,39 59.189,71 7,70

Arts menors 1.604,54 13.353,32 8,32

Encerclament 15.547,71 21.288,81 1,37

Palangre de fons 138,38 1.372,05 9,91

Palangre de superfície 360,28 2.455,81 6,82

Mariscador 271,03 2.418,53 8,92



L’activitat pesquera

Captures per llotja (2017)
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LLOTJA Captures 

(kg)

Recaptació (€)

Sant Carles de la Ràpita 2.512.415 13.227.469

Vilanova i la Geltrú 3.418.206 11.058.152

Tarragona 3.648.797 11.032.378

Blanes 2.536.102 9.247.721

Palamós 1.469.045 8.737.615

Roses 1.351.346 8.040.411

Barcelona 2.943.899 7.679.361

Arenys de Mar 1.966.474 6.924.638

L'Ametlla de Mar 1.159.816 6.492.115

Llançà 605.479 4.546.326

Cambrils 1.084.774 4.024.538

Deltebre 208.721 2.258.504

El Port de la Selva 103.991 1.903.649

L'Escala 1.672.658 1.765.936

Sant Feliu de Guíxols 685.293 1.752.117

Les Cases d'Alcanar 194.152 998.548

L'Ampolla 152.741 957.929

Torredembarra 49.334 375.138

Badalona 11.131 98.659

25.774.374 101.121.204

LLOTJA Captures 

(kg)

Recaptació

(€)

Tarragona 3.648.797 11.032.378

Vilanova i la Geltrú 3.418.206 11.058.152

Barcelona 2.943.899 7.679.361

Blanes 2.536.102 9.247.721

Sant Carles de la Ràpita 2.512.415 13.227.469

Arenys de Mar 1.966.474 6.924.638

L'Escala 1.672.658 1.765.936

Palamós 1.469.045 8.737.615

Roses 1.351.346 8.040.411

L'Ametlla de Mar 1.159.816 6.492.115

Cambrils 1.084.774 4.024.538

Sant Feliu de Guíxols 685.293 1.752.117

Llançà 605.479 4.546.326

Deltebre 208.721 2.258.504

Les Cases d'Alcanar 194.152 998.548

L'Ampolla 152.741 957.929

El Port de la Selva 103.991 1.903.649

Torredembarra 49.334 375.138

Badalona 11.131 98.659

25.774.374 101.121.204

Ordre per recaptació Ordre captures



L’activitat pesquera

Arrossegament
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Esquema clàssic pesca d’arrossegament



L’activitat pesquera

Arrossegament
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Algunes espècies representatives

Lophius spp    
Rap

Solea vulgaris 
Llenguado

Mullus spp 
Moll

Merlucius merlucius
Lluç

Aristeus antennatus  
Gamba rosada

Octopus vulgaris 
Pop roquer

Squilla mantis 
Galera

Penaeus kerathurus 
llagostí



L’activitat pesquera

Arrossegament
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Especificitats i innovacions en la modalitat:

▪ Incorporació en plans de gestió/cogestió

▪ Pla de Gestió de la gamba de Palamós

▪ Autogestió de zones de protecció: Blanes, Palamós, Roses, 

Port de la Selva i Llançà

▪Aplicació progressiva de noves tecnologies

▪ Portes voladors i/o suspeses

▪ Malles de llum més selectiva (50 mm, T90 ..) 

▪ Incorporació de noves espècies
▪Gamba blanca  (Parapenaeus longirostris)
▪Cranc blau (Callinectes sapidus)

▪ Esforç pesquer
▪2020 :gestió d’esforç per jornades de pesca (Pla multianual
demersals del Mediterrani Occidental)



L’activitat pesquera

Encerclament
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Art d’encerclament



L’activitat pesquera

Encerclament
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Principals espècies representatives

Sardina (Sardina pilchardus) Seitó (Engraulis encrasicolus)



L’activitat pesquera

Encerclament
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Especificitats i innovacions en la modalitat:

▪ Incorporació en plans de gestió/cogestió

▪ Pla de Gestió del peix blau del Golf de Roses (model de cogestió)

▪ Autoregulació de descàrregues màximes per jornada

▪Aplicació progressiva de noves tecnologies

▪ Implantació del sistema de il·luminació mitjançant LEDs

▪ Instal·lació a bord/llotja de màquines de triage de peix

▪ Instal·lació d’equips sondadors de discriminació de talla



L’activitat pesquera

Encerclament de tonyina
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Vaixell d’encerclament  de tonyina vermella 
(Thunnus thynnus)

Captura dirigida a la Tonyina 

vermella (Thunnus thynnus)

▪ Pesquera en el marc d’un Pla de Gestió de la 

UE. Fins l’any passat de Recuperació 

▪ Pesquera sotmesa a TAC. Generalment la 

quota anual es captura en menys d’una 

setmana.

▪ Només 6 embarcacions al Mediterrani 

espanyol. 4 operen des de l’Ametlla de Mar.

▪ Les  captures vives es concentren en gàbies 

d’engreix i gestió comercial.



L’activitat pesquera

Palangre de superfície
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Característiques i especificitats de la pesquera

▪ Cens de 14 embarcacions de Palangre de S. Amb 

base  Catalunya

▪ Flota molt mòbil amb marees de varis dies 
(Excepcional en les flotes catalanes)

▪ Poques espècies objectiu:

▪ Tonyina vermella (sotmesa a quota)

▪ Peix Espasa (sotmès a quota)

▪ Tonyina blanca (Thunnus alalunga)

▪ bonítol .....

▪ Calaments de molts km d longitud  ....

Thunnus alalunga 
Tonyina blanca /albacora

Thunnus thynnus 
Tonyina

Sarda sarda 
Bonítol

Vaixell de palangre de 
superfície



L’activitat pesquera

Palangre de fons
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Especificitats de la modalitat

▪ A Catalunya sol utilitzar-se l’anomenat palangre de “pedra- bola”, tal com s’aprecia en el gràfic, ja 

que s’amplien les espècies objectiu a les de diferents fondàries.

▪ Ormeig en franca regressió a causa de la caiguda de les poblacions (especialment dels 

exemplars de talla gran) de la seva principal espècie objectiu; el lluç ( Merluccius merluccius).

▪ Alterna la seva activitat amb les xarxes dirigides també a diferents espècies de fondària

Encara se sent parlar del “Lluç de palangre de Llançà .... “

Lluc (Merluccius merluccius)

Esquema de calada d’un palangre de pedra-bola



L’activitat pesquera

Arts menors: xarxa fixa
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Especificitats de la modalitat

▪ Juntament amb la modalitat d’ham (palangre de fons, palangrons constitueix l’activitat més 

tradicional de les amprades a Catalunya

▪ Utilitza xarxes d’un sol pany, soltes que pesquen per emmallament, de tres panys nomenades 

tremalls i que pesquen per embossament i xarxes mixtes que es coneixen com a boleros.

▪ Quan van dirigides a espècies en concret reben noms tals com: lluceres, bonitoleres, sepieres,  

llagosteres etc.

▪ Es poden calar a qualsevol fondària i capturen principalment especies bentòniques (viuen sobre 

el fons), demersals (lligades al fons) i fins i tot pelàgiques (de superfície) de talla mitjana com el 

bonítol, la melva etc ..... 

▪Les embarcacions dedicades a la xarxa solen combinar l’activitat amb altres de les que es veuran 

seguidament: nanses per a pop o sèpia, gàbies, cadups, cargoleres, rastell de cadenes, etc...



L’activitat pesquera

Arts Menors: Sonsera
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Sonso ros

Sonso blau

Art de sonsera. Es tracta d’un art de pesca de tir des d’embarcació.

Un cop tancat un cercle sobre la mola de peix s’estira dels punys fent 

una lleugera maniobra d’arrossegament  que concentra la captura a 
l’interior del cop de malla cega



L’activitat pesquera

Arts menors: Sonsera
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Pla de gestió aprovat per la Comissió Europea actualment en fase de revisió i 

d’adaptació del seu Comitè de Cogestió al model de governança previst en el 

Decret 118/2018

Trets principals de la modalitat
▪ L’entrada en vigor del Reglament 1967/2006 de pesca al Mediterrani, va establir uns fons 

mínims i unes malles mínimes en els arts de pesca que de fet van prohibir la “sonsera”. 

El Reglament però establia unes possibilitats d’excepció.

▪ Com aval per aconseguir les excepcions es va constituir el Comitè de Cogestió del Pla 

de Gestió de la Sonsera (CCPGS) constituït per:

▪la Direcció General de Pesca i Afers Marítims,

▪la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura,

▪el sector pesquer,

▪científics de l'Institut de Ciències del Mar ICM-CSIC,

▪la Organització No Governamental WWF.

▪ El CCPGS ha estat el germen del model de governança vigent basat en la cogestió i la 

gestió bioeconòmica i ecosistèmica adaptativa

▪ Durant el mes de gener de 2019 es procedirà a l’adaptació del Comitè inicial als 

requeriments i l’estructura previstos en el Decret de governança



L’activitat pesquera

Arts menors: Rastell de cadenes (Pla de Gestió Dragues per a Embarcació)
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Squilla mantis Galera Penaeus kerathurus llagostíBolinus brandaris Cargol de punxes

Esquema de treball del rastell de cadenes (draga d’embarcació)



L’activitat pesquera

Arts menors: Rastell de cadenes (Pla de Gestió Dragues per a Embarcació)
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Pla de gestió aprovat per la Comissió Europea actualment en fase de 

revisió/renovació

▪Àmbit territorial:

▪ Actualment circumscrit a la costa sud del delta de l’Ebre

▪ Objectius

▪ Donar compliment a l’article 19 del Reglament 1967/2006 de pesca al 

Mediterrani que requereix plans de gestió per al rastell de cadenes 

(dragues per a embarcació)

▪Eina base

▪ Gestió des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb el 

suport d’una Comissió Tècnica de Seguiment basat en el Decret de 

Governança.



L’activitat pesquera

Arts menors: Gàbies (Pla Gestió Dragues Mecanitzades)
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Tellerina (Donax spp) Gàbies (dragues mecanitzades)

Esquema de treball de l’ormeig de gàbies (draga mecanitzada)



L’activitat pesquera

Arts menors: Gàbies (Pla Gestió Dragues Mecanitzades)
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Pla de gestió aprovat per la Comissió Europea actualment en fase de 

revisió/renovació

▪Àmbit territorial:

▪ Actualment circumscrit a la Catalunya central i a les terres de l’Ebre

▪ Objectius

▪ Donar compliment a l’article 19 del Reglament 1967/2006 de pesca al 

Mediterrani que requereix plans de gestió per a les gàbies (dragues 

mecanitzades)

▪Eina base

▪ Gestió des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb el 

suport d’una Comissió Tècnica de Seguiment en la línia del Decret de 

Governança.



L’activitat pesquera

Rastell de mà del Delta de l’Ebre
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Pla de gestió propi de la DGPAM actualment en 

fase de revisió/renovació

▪Àmbit territorial:

▪ Explota el mateix banc natural del delta de l’Ebre 

que el Pla de Gestió de Dragues Mecanitzades.

▪ Hi participen les confraries de Deltebre, St Carles 

de la Ràpita i l’Ampolla.

▪ Objectius

▪ Gestió sostenible i adaptativa del banc de 

tellerina d’aigües someres explotat pels 

mariscadors a peu. 

▪Eina base

▪ Gestió des de la Direcció General de Pesca i 

Afers Marítims amb el suport d’una Comissió 

Tècnica de Seguiment en la línia del Decret de 

Governança.



L’activitat pesquera

Pla de Gestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses
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Primer  Pla de gestió constituït 

Decret 118/18 de governança de la pesca professional a 

Catalunya

Línies de nanses

Sepieres



L’activitat pesquera

Pla de Gestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses
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▪ Àmbit territorial:

▪ C.p : Estartit, l’Escala i Roses.

▪ Objectius

▪ Incorporar el model de cogestió a l’activitat dirigida a la pesca 

de la sèpia amb arts fixes.

▪ Millora de la comercialització:programa socioeconòmic.

▪ Territorialització de l’activitat mitjançant la participació del 

sector en la recuperació i la gestió de les postes de cefalòpodes.

▪ Recuperació d’arts selectius en desús: nanses per a sèpia.

▪ Eina base

▪Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia del Golf de 

Pals i de Roses



L’activitat pesquera

Plans de Gestió del Pop roquer (Octopus vulgaris)
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Nansa Cadup

Pop roquer (Octopus vulgaris)



L’activitat pesquera

Plans de Gestió del Pop roquer (Octopus vulgaris)
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marc genèric de gestió del marisqueig del pop roquer amb nanses i 

cadups s’estableix el següent procés de cogestió:

▪ Pla de Gestió del Pop amb Cadups i Nanses de la zona 

Central de Catalunya.

▪ Model aplicat amb cogestió. Constitució del Comitè de Cogestió el dia 

16 de gener de 2018. (Avui mateix)

▪ Incorporació del Pla al projecte Medfish (WWF + MSC) amb la intenció 

de endegar el procés de preavaluació per aconseguir el distintiu de pesca 

sostenible MSC

▪ Pla de Gestió del Pop amb Cadups i Nances de les Terres de 

l’Ebre

▪ La intenció és replicar el model endegat a la Catalunya Central adaptat 

a les especificitats del delta de l’Ebre.



L’activitat pesquera

Pla de Gestió del Cranc Blau de les Terres de l’Ebre 
(Callinectes sapidus)
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Cranc blau Callinectes sapidus

Novembre 2018 es crea el Comitè de Cogestió del 

Cranc Blau de les Terres de l'Ebre (CCCBTE)

Característiques especials de la pesquera 

▪Espècie al·lòctona capacitat invasora. 

▪Pesca intensiva amb gestió exclusivament 

econòmica 

▪Autorització a tota pesquera i art professional

• Totes les embarcacions de pesca 

professional  amb els arts propis o amb arts 

específics autoritzats

• Mariscadors a peu a mar obert i a les badies

• Pescadors d’aigües continentals amb barca 

al riu o a peu en les llacunes del delta de 

l’Ebre.

•Informació actualitzada al web:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_especies_calador_medi

terrani/plans-gestio-cogestio/pla-gestio-cranc-blau



L’activitat pesquera

Altres pesqueres del delta de l’Ebre
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Pesca d’angula i anguila (Anguilla anguilla)

El “bussó” Únic ormeig autoritzat 
per la pesca d’angula

Pantena de la llacuna del Canal Vell. Captura d’anguila i 
altres especies de peixos i crustacis d’aigües dolces i 
salobres



L’activitat pesquera

Altres pesqueres del delta de l’Ebre
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Pesca d’angula i anguila (Anguilla anguilla)

Sotmesa al Pla de Gestió de l'Anguila (PGA) de les conques internes 

catalanes i el Pla de Gestió de l'Anguila a la part catalana de la conca del Ebre.

▪ El gruix de la pesquera d’angula es desenvolupa al curs baix del riu 

Ebre i a les pesqueres dels desguassos de les llacunes. Entitats 

autoritzades:

• Confraria de Pescadors de Deltebre

• Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i St C. de la Ràpita

• Confraria de Pescadors Verge del Carme de St C. de la Ràpita

• Associació de Pescadors Professionals d’Angula de St Jaume 

d’Enveja

▪ L’anguila adulta (groga o platejada) es captura fonamentalment a las 

llacunes amb gànguils o en les pantenes situades en els seus canals de 

desguàs. L’explotació de les llacunes correspon a la Confraria de 

Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita

NOTA: CP de l’Estartit, l’Escala i Roses llicències per a la pesca d’angula als 

rius Ter, Fluvià i Muga.



El calador català

Altres pesqueres de Catalunya. El Marisqueig de garotes
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Activitat que s’autoritza de forma 

dirigida a mariscadors professionals 

que practiquen l’activitat en “immersió 

en apnea”

Trets principals de la modalitat:

▪ Activitat pròpia de les comarques de 

Girona que en els últims anys s’ha estès a 

tot el litoral.

▪ S’autoritza des de primer d’octubre a 

finals de març a un màxim de 25 

mariscadors 

▪ Es capturen tres especies diferents que 

tenen tallà mínima de captura



El calador català
Altres pesqueres de Catalunya. El corall vermell (Corallium rubrum)
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La pesca del Corall vermell a Catalunya està 

regulada pel Decret 54/2014, de 15 d'abril, pel qual 

es regula l'extracció de corall vermell (Corallium 

rubrum) en les aigües interiors del litoral català. 

(DOGC núm. 6606 - 17/04/2014)

Trets principals de la modalitat 

▪ L’Ordre ARP/59/2017, de 7 d'abril, ha establert 

una veda de 10 anys (fins 1927) de pesca de corall 

vermell en totes les aigües de competència de la 

Generalitat

▪ També estan vedades en les mateixes condicions 

anteriors les aigües de l’Estat, amb l’excepció de 

les aigües compreses entre el cap de Begur i 

Arenys de Mar on l’Estat atorga 12 llicències.



www.gencat.cat

Moltes gràcies!


