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Sr. Joan Pallisé i Clofent 
Director General del Medi Natural 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Dr. Roux nº 80 
08017  Barcelona 
 
Benvolgut Senyor: 
 
D’acord amb el que us varem anticipar a la recent reunió mantinguda entre vostè i 
els representants de FEDAS, en Sergi Pérez, i de FECDAS, en Carles Font, em plau 
sol·licitar-vos una autorització especial per a celebrar la final del Campionat de 
Catalunya de Pesca Submarina d’enguany en aigües del Parc Natural del Cap de 
Creus, els propers dissabte i diumenge 24 i 25 de maig de 2008. 
 
El sentit d’aquesta sol·licitud, conscients que l’actual regulació del Parc prohibeix 
els concursos de pesca i, alhora, permet la pesca esportiva de lliure, cal centrar-lo 
a: 
- l’impacte mínim de l’esdeveniment, entès com prova pilot per a la avaluació dels 

tècnics del departament i, si s’escau, de la DG de Pesca Marítima del DARP. 
- El fet que en els espais proposats es permès practicar l’activitat de la pesca 

submarina a pulmó lliure des de l’inici de la regulació del Parc. 
- El fet que FECDAS i FEDAS han presentat estudis recents sobre la pesca 

esportiva a Mallorca i les Illes Balears que mostren que la pesca submarina 
representa un 4% dels practicants i un 5% de les captures de la pesca esportiva. 
Així mateix, el pes mig de les captures per jornada i esportista es de 2,7 Kg. , i 
inferior en les jornades de concurs al ser els pesos mínims més exigents. 

- El fet que el concurs de pesca submarina proposat es practica en apnea i, per 
tant, respecta la directiva de la UE sobre la pesca marítima, que recomana 
fermament als estats prohibir la pesca submarina en escafandre. 

- El fet que la prohibició dels concursos regulada al Parc va ser la 1ª experiència 
arreu de l’Estat i al Principat i, des de aquest punt de vista no va estar basada en 
cap estudi d’impacte ni comparació estadística amb d’altres activitats extractives 
permeses al mateix espai marí i que afecten en bona mesura a les mateixes 
espècies que pesca artesanal i d’altres modalitats de pesca esportiva. 

- La practica tradicional d’aquesta activitat al Cap de Creus des de fa més de 50 
anys i la consideració de model regulador de referència per d’altres espais marins 
protegits. 
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El campionat esmentat, de dues jornades, conclouria el campionat català d’enguany 
i és classificatori per determinar l’equip que representarà Catalunya al proper 
Campionat d’Espanya, el 21 i 22 de juny a Mallorca.  
 
Participaran els 20 primers esportistes de les proves classificatòries arreu de 
Catalunya, en dues proves de 5 hores de duració en les zones proposades següents: 
 
- 1ª jornada (24 maig): de illa Encalladora a illa Portaló. 
- 2ª jornada (25 maig): de Port Lligat a Cap Norfeu. 
- Zona de reserva: de Port Lligat a illa Encalladora. 
- Òbviament, quedaran exclosos de les zones proposades els espais de Reserva 
Integral o aquells de reserva parcial en que la regulació del Parc exclou la pesca 
submarina. 
 
Cal recordar que el pes mínim de les espècies vàlides serà de 500 grams, excepte 
el Nero que no serà vàlid si no supera els 3.000 grams, amb penalitzacions per les 
peces que no superin el 70% del pes mínim. La resta de normes, pel que fa a 
espècies vàlides i no vàlides, s’adjunten pel coneixement i consideració dels tècnics 
del departament, així com l’acta de captures de la darrera edició d’aquesta prova a 
la zona de Platja d’Aro, com a referència. 
 
Igualment, recordar que les captures obtingudes seran lliurades a institucions 
benèfiques indicades per les autoritats municipals o comarcals escaients.  
 
Segurs de copçar la sensibilitat de la Administració en relació a una activitat no 
sempre prou ben coneguda ni explicada, esperem la vostra resposta i ens posem a 
la vostra disposició per a qualsevol aclariment addicional.  
 
Ben cordialment,  
 
 
Salvador Punsola 
President de la FECDAS. 
Barcelona, abril de 2008 
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Annexos:  1. Capítols del Reglament de Competició relatius a les captures 
vàlides. 
 
Article 1. Captures vàlides, puntuació i classificació 
1.1. Només seran vàlides les peces classificades a la fauna marina com a peixos, 

amb l'excepció dels peixos plans, del "peix lluna", de l'aranya i el rap. No es 
classificarà cap altre de la resta d'espècies (mol•luscs, crustacis, cefalòpodes, 
batoïdeus, esquals i mamífers marins). 

1.2. Per puntuar, com norma general, per a totes les competicions el pes mínim 
admès com peces vàlides, serà de 300 gr. (500 gr. final del Campionat de 
Catalunya) i el màxim de 15.000 gr., així bé per la classificació del premi a la 
peça major, es tindrà en compte el pes total de la captura. 

1.3. L'espècie del nero o afins (nero ratllat-"abadejo", gitano... ), no es podrà 
capturar amb un pes inferior a 3.000 gr. 

1.4. El nombre màxim d’espècies vàlides capturades per participant i jornada entre 
les espècies, congre i morena, no podran ser més de 3 i el seu pes mínim serà 
de 2.000 gr./unitat. Aquests no es tindran en compte com a peça major ni com 
a pes total de la captura. 

1.5. Per a totes les peces vàlides s'assignaran una bonificació igual al pes mínim. 
1.6. Per a les peces vàlides a partir del pes mínim establert fins el màxim de 15.000 

gr., s'assignarà un punt per gram de pes. Excepte per congres i morenes que 
se'ls assignaran 1.000 punts. 

1.7. Les peces que no arribin al 70 % del pes mínim per a ser vàlides, es 
penalitzaran amb la puntuació mínima de la seva espècie. 

1.8. Durant la pesada les peces capturades es pesaran en balances que mesurin els 
grams de 5 en 5 unitats i a criteri dels comissaris, es podrà validar si també es 
pesa alguna part més del peix o del que ha vomitat en aquell moment. 

1.9. Si durant la pesada es distingeix que un peix té en el seu interior un cos aliè, 
s’haurà de comprovar si aquest ha estat introduït artificialment. 

a- Si fos producte de la seva dieta aquest peix serà vàlid. 
b- Si es confirma, sense cap mena de dubte, es desqualificarà el participant. 
c- Si hi ha dubtes, aquest peix serà peça no vàlida. 

1.13. La pesca obtinguda passa a ser propietat de l'organització que la cedirà a 
beneficència. 

 


