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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ORDRE ACC/157/2022, de 27 de juny, per la qual s'estableixen determinades mesures de gestió de la pesca
professional i recreativa en l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus i en la badia de Cadaqués.
La pesca professional al cap de Creus, una part de la qual es practica dins les aigües protegides del Parc
Natural i el seu entorn immediat com ara la badia de Cadaqués, és una activitat ancestral caracteritzada per la
varietat de les captures, tant de peixos com de crustacis, altament valorades en els mercats locals.
Essent l'activitat de la pesca professional la més antiga de la zona i atenent les possibilitats que ofereix el
Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, tant la
Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible com la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural van considerar adient promoure la creació d'un comitè de cogestió de la pesca en l'entorn marí del cap
de Creus perquè la gestió de la pesca professional s'executés segons aquest model, seguint els criteris de
gestió adaptativa, ecosistèmica i bioeconòmica.
Mitjançant Resolució del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de 17 de novembre de 2020, es
va iniciar el procediment d'aprovació del Pla de gestió de la pesca al cap de Creus, d'acord amb l'article 8.1 del
Decret 118/2018, de 19 de juny. Aquesta Resolució determina la composició del Comitè de Cogestió, que es va
constituir el 14 de gener de 2021. Des d'aleshores, la Comissió Tècnica (CT) del Comitè de Cogestió s'ha reunit
en catorze sessions per elaborar el projecte del Pla esmentat, del qual ja es disposa d'una primera versió
aprovada per la CT, i en aquests moments resta pendent de la seva aprovació pel Ple.
Davant la necessitat manifestada pels membres del Comitè de Cogestió de la Pesca al Cap de Creus d'aplicar
determinades mesures de gestió amb caràcter urgent a la totalitat de les activitats extractives de recursos
marins efectuades a l'interior del Parc Natural i a la badia de Cadaqués, en la sessió plenària de 18 de maig de
2022, el Comitè de Cogestió va acordar, per unanimitat, aplicar determinades mesures de gestió a la pesca
professional i proposar a la persona titular de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible que fes
extensiva la seva aplicació a l'àmbit de la pesca recreativa, mentre no s'aprova el Pla de gestió corresponent.
D'altra banda, l'Informe sobre mesures precautòries referents a la pesca marítima en l'entorn del Parc Natural
de Cap de Creus, de 13 de juny de 2022, de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar
(ICATMAR), que presenta les dades recollides per l'ICATMAR durant els anys 2020 i 2021, conclou que la
situació dels recursos marins en l'àmbit marítim del Parc Natural de Cap de Creus requereix la necessitat
urgent d'aplicar mesures de reducció de l'esforç i protegir, per la sobreexplotació dels recursos, determinades
espècies pròpies de la zona, les quals ha proposat el Comitè de Cogestió de la Pesca al Cap de Creus, i també
estan recollides en el procediment participatiu d'elaboració del Pla rector d'usos i gestió (PRUG) i en el Pla de
gestió de la pesca al cap de Creus, ambdós instruments en aquests moments en fase de tramitació.
La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, desenvolupa, entre altres, els títols competencials
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) relatius a la pesca marítima professional i recreativa, i estableix,
entre les seves finalitats, gestionar aquests recursos i els seus ecosistemes pel que fa a la normativa ambiental
i fomentar la coordinació amb els organismes i les administracions competents en la matèria, i també
promoure la creació de zones de protecció com a eina de gestió pesquera i de recuperació dels ecosistemes
degradats.
L'article 25 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, estableix que el departament competent en matèria de pesca i
acció marítimes, per ordre de la persona titular, amb l'objecte de protegir i recuperar els recursos marins, pot
establir fons mínims i vedes temporals o zonals que comportin la limitació o la prohibició de l'exercici de les
activitats pesqueres o marisqueres, la captura d'exemplars de determinades espècies, la utilització de
determinats arts o tota altra mesura que sigui adequada per assolir els objectius de protecció i recuperació dels
recursos marins d'acord amb aquesta Llei.
Així mateix, l'article 27 estableix que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, amb la
finalitat de conservar els recursos pesquers i marisquers, pot adoptar les mesures següents: fixar les mides
mínimes autoritzades de les captures, segons les espècies, d'acord amb la normativa de la Unió Europea;
regular l'esforç pesquer, bé mitjançant la limitació del nombre d'embarcacions, atenent la incidència de llurs
característiques en l'esforç pesquer del conjunt de la flota d'una pesqueria, bé mitjançant la limitació del temps
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o l'horari de l'activitat, o bé acordant el tancament de la pesqueria; prohibir la captura d'exemplars d'unes
espècies determinades o limitar el volum de captures pel que fa a espècies, zones, períodes de temps i
modalitats de pesca, per embarcacions o per grups d'embarcacions.
En relació amb la pesca marítima recreativa, l'article 40.2 de la Llei 2/2010 esmentada, de 18 de febrer,
estableix que les mesures de conservació, protecció i regeneració dels recursos pesquers establertes per a la
pesca marítima professional en els capítols III i IV són d'aplicació a la pesca marítima recreativa.
D'acord amb la proposta del Comitè de Cogestió de la Pesca al Cap de Creus i l'informe de l'ICATMAR, es
considera necessari establir mesures adreçades a reduir la captura dels grans reproductors, a la protecció de
determinades espècies de crustacis i mol·luscs que presenten un estat poblacional molt reduït, a l'aplicació
d'una veda biològica de pop roquer que pugui protegir l'espècie i afavorir-ne la reproducció i a reduir l'esforç
pesquer mitjançant l'aplicació de mesures tècniques establertes en aquesta Ordre.
En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides en els articles 27 i 40.2 de la Llei
2/2010, de 18 de febrer, i a proposta de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible,

Ordeno:

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquesta Ordre és establir mesures de conservació dels recursos pesquers i marisquers en l'àmbit
marítim del Parc Natural del Cap de Creus i a la badia de Cadaqués d'acord amb les delimitacions que consten
en l'annex 1 de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del cap de Creus.

Article 2. Mesures de gestió en l'àmbit de la pesca marítima professional
En l'àmbit de la pesca professional, s'estableixen les mesures següents:
a) Es prohibeix la captura, la tinença a bord, el desembarcament i la comercialització de les espècies que
figuren en l'annex 1.
b) S'estableix un període de veda del pop roquer (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) de 3 mesos de durada,
localitzats des de les 00.00 hores de l'1 de juliol fins a les 24.00 hores del 30 de setembre. Durant el període
de veda, no es podran mantenir calats ni utilitzar cap art o ormeig dirigit a la captura de pop roquer, ni tampoc
no es permetrà la tinença a bord, el desembarcament o la comercialització de cap exemplar capturat dins
d'aquest àmbit marí.
c) Es prohibeix la pràctica de la pesca marítima professional amb esquer viu, entenent per esquer viu l'ús de
peixos i/o cefalòpodes vius.
d) S'estableix una longitud màxima de xarxa acumulada calada per embarcació, independentment dels
tripulants enrolats i presents a bord, de 3.000 metres. En el còmput, es consideraran tant les xarxes
específiques destinades al marisqueig de la llagosta com la resta de xarxes fixes destinades a altres espècies.
Els trams de xarxa calats tindran una longitud màxima de 600 metres.

Article 3. Mesures de gestió en l'àmbit de la pesca marítima recreativa
En l'àmbit de la pesca recreativa, s'estableixen les mesures següents:
a) Les talles mínimes, les quotes de captures diàries per llicència (bag limit) i els períodes de veda per a cada
espècie són els que figuren a l'annex 2.
b) Es prohibeix la pràctica de la pesca marítima recreativa amb esquer viu, entenent per esquer viu l'ús de
peixos i/o cefalòpodes vius.

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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(DOGC).

Barcelona, 27 de juny de 2022

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Annex 1
Llistat d'espècies de les quals es prohibeix la captura, la tinença a bord, el desembarcament i la
comercialització

Nom científic

Noms comuns

Maja squinado

Cabra, cabrot, cranca

Scyllarus arctus

Xuia, cigala, llagosta Lluïsa

Scyllarides latus

Cigala gran, llagosta Lluïsa

Squila mantis

Galera, galiota

Eriphia verrucosa

Cranc pelut

Carcinus maenas

Cranc verd

Cancer pagurus

Bou

Pecten maximus / Pecten jacobaeus Petxina de pelegrí
Mytilus edulis

Musclo

Charonia lampas

Corn, botzina

Pinna nobilis

Nacra

Annex 2
Relació de talles mínimes, quotes de captures diàries per llicència (bag limit) i períodes de veda per a cada
espècie:

Espècie

ISSN 1988-298X

Talla mínima Bag limit (exemplar/dia)

Veda

Conger conger (congre)

120 cm

1

-

Dentex dentex (déntol)

40 cm

2

-

Dicentrarchus labrax (llobarro)

40 cm

2

15.1 al 15.2
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Diplodus cervinus (sard imperial)

30 cm

3

-

Epinephelus marginatus (mero)

55 cm

1

-

Labrus merula (tord negre)

20 cm

2

-

Labrus viridis (grívia)

30 cm

1

-

Pagrus pagrus (pagre)

30 cm

3

1.4 al 30.4

Sciaena umbra (corball de roca)

30 cm

2

-

Scorpaena scrofa (cap roig)

20 cm

3

-

Diplodus sargus (sarg)

25 cm

5

-

Sparus aurata (orada)

30 cm

5

-

Sphyraena sp. (espet)

55 cm

3

-

Octopus vulgaris (pop roquer)

1 kg

1.7 al 30.9

En tots els casos, s'estableix un límit màxim de captura per llicència de 5 kg/dia. Si es captura una peça de pes
superior a l'autoritzat, l'excés no serà computable en el total.

(22.179.031)
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