Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s’estableix la reserva marina dels freus
d’Eivissa i Formentera.
L’àrea marina que separa les illes d’Eivissa i Formentera, tradicionalment coneguda
com “Els Freus”, és un àrea de gran valor biològic i pesquer.
A la zona hi ha grans extensions cobertes per prats de les fanerògames Posidonia
oceanica i Cymodocea nodosa, que són àrees d’elevada producció biològica i
d’alevinatge d’espècies d’interès pesquer, incloses en el Reglament (CE) 1626/94 del
Consell de 24 de juny de 1994, pel qual s’estableixen determinades mesures tècniques
de conservació dels recursos pesquers i, com indiquen el Decret 91/1997, de 4 de
juliol, i l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 1993, per la
qual es regulen la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura sobre praderes de fanerògames,
mereixedores d’especial protecció.
Per altra banda, hi ha una demanda del sector pesquer i de diverses entitats cíviques
representatives d’Eivissa i Formentera d’establir una reserva marina als Freus, la qual
és recolzada pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera, així com una iniciativa de
l’Ajuntament d’Eivissa i altres institucions públiques pitiüses de declarar Patrimoni de
la Humanitat les praderes de Posidonia oceanica de la zona.
Atès que aquesta zona és explotada d’una forma tradicional i sostenible per les
embarcacions d’arts menors de Eivissa i Formentera, es fa necessari regular-hi les
activitats a desenvolupar, per tal d’assegurar el manteniment de l’activitat pesquera de
forma compatible amb la pervivència de la riquesa biològica i dels recursos marins
vius.
Per tot l’exposat anteriorment, d’acord amb l’article 148.11 de la Constitució en
relació amb els articles 10, 11 i 45 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, a
proposta de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 28 de maig de 1999,
DECRET
Article 1. Objecte de la norma
L’objecte d’aquesta norma és crear la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i
Formentera definida pels següents límits:
Límit septentrional: La línia de costa de l’illa de Eivissa entre la punta Jondal
(intersecció de la costa amb el paral·lel 38º 51’25» N) i la punta de Sa Mata
intersecció de la costa amb el paral·lel 38º 52’24» N) i la prolongació d’aquest
paral·lel fins a la intersecció amb el meridià 01 º 26’04» E. Límit occidental: La línia
que uneix els punts 1. 38º 51’25» N 01º 19’17» E (Punta Jondal) 2. 38º 50’48» N 01º
20’51» E 3. 38º 46’03» N 01º 24’11» E 4. 38º 43’11» N 01º 21’12» E 5. 38º 43’11» N
01º 22’54» E (Punta de la Gavina) Límit oriental: La línia que uneix els punts 1. 38º

52’24» N 01º 24’19» E (Punta de sa Mata) 2. 38º 52’25» N 01º 26’04» E 3. 38º
49’05» N 01º 29’21» E 4. 38º 46’53» N 01º 29’33» E 5. 38º 45’17» N 01º 28’24» E
6. 38º 43’17» N 01º 30’30» E 7. 38º 43’16» N 01º 28’20» E (Racó des Forat) Límit
sud: La línia des del punt 38º 43’11» N / 01º 21’12» E fins a la intersecció de la línia
de costa amb el paral·lel 38º 43’11» N (punta de la Gavina), seguit de la línia de costa
septentrional de Formentera des d’aquest punt fins al Racó des Forat ( 38º 43’16» N /
01º 28’20» E) i la prolongació fins al punt 38º 43’17» N / 01º 30’30» E.
Aquesta zona s’haurà de balisar i senyalitzar d’acord amb la normativa vigent.
Article 2. Zona de protecció màxima
Dins la zona de reserva marina es declara una zona de protecció màxima en el
perímetre marí de l’illa de s’Espardell definida per les coordenades següents:
1. 38º 48’41» N 01º 27’54» E
2. 38º 48’41» N 01º 29’23» E
3. 38º 46’53» N 01º 29’33» E
4. 38º 46’53» N 01º 28’54» E
5 38º 47’21» N 01º 28’54» E
6 38º 47’54» N 01º 28’31» E
I la línia de costa entre els punts 1 i 6.
En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus de pesca marítima, l’extracció de flora i
de fauna marines, l’ancoratge d’embarcacions i el busseig amb escafandre autònoma.
La Direcció General de Pesca i Cultius Marins podrà autoritzar la immersió i la presa
de mostres de flora i fauna amb finalitats científiques.
Article 3. Règim jurídic fora de la zona de protecció màxima
En la resta de la reserva marina, queda prohibida tota classe de pesca marítima i
d’extracció de flora o de fauna marina, amb les excepcions que a continuació
s’exposen:
1.-L’exercici de la pesca marítima professional de la modalitat d’arts menors, amb les
arts i els ormeigs tradicionalment usats en l’àrea, que necessitarà d’una llicència
especial que lliurarà o renovarà anualment la Direcció General de Pesca i Cultius
Marins. Estarà subjecta a les limitacions següents:
a) El nombre màxim d’hams que es permetrà calar diàriament en la pesca de palangró
serà de 750 per embarcació.
b) Les malles mínimes dels arts fixos de xarxa seran:
- xarxes corrents, 67 mm (6 passades).
- xarxes per als molls, 50 mm (8 passades).
Les xarxes per als molls tan sols es podran utilitzar entre l’1 de setembre i el
31 de desembre.
a)No es podrà dur a terme cap activitat pesquera professional entre les 11 hores del
dissabte i les 15 hores del diumenge.

2.-L’exercici de la pesca marítima recreativa des de terra i embarcació amb les
limitacions següents:
a)La Direcció General de Pesca i Cultius Marins establirà, amb caràcter triennal, zones
de veda per a la pesca esportiva des d’embarcació i des de terra amb una extensió
mínima del 35% de la superfície o del perímetre respectivament.
b)S’estableix un període de veda anual per a la pesca de fluixa i curricà (de
superfície i de fons) des del 15 d’octubre fins al 31 de març.
c)S’estableix un període de veda anual per a la pesca del raor, Xyrichthys
novacula, de l’1 de febrer fins al 31de juliol.
d)Queda expressament prohibida la realització de competicions.
3.-La presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques, que
necessitarà l’autorització expressa de la Direcció General de Pesca i Cultius Marins.
4.-Resta absolutament prohibida la captura i retenció a bord de les espècies incloses a
l’annex d’aquesta Ordre. En el cas de captura accidental d’algun exemplar, haurà de
ser llançat a la mar immediatament, tant si és viu com si és mort, i notificar-ne la
captura a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins.
5.-La Direcció General de Pesca i Cultius Marins podrà autoritzar la pràctica del
busseig. En cap cas, els bussejadors d’escafandre o apnea no podran portar, tant en
immersió com a les seves embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui
utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines.
Article 4. Regulació de les arts i dels períodes
La Direcció General de Pesca i Cultius Marins definirà anualment les modalitats i els
períodes d’utilització de les arts i dels ormeigs autoritzats als pescadors professionals i
esportius. Així mateix, i depenent dels resultats del seguiment de la zona, podrà
establir anualment períodes de veda per a la pesca artesanal i la pesca esportiva així
com limitacions en el busseig i altres tipus d’activitats per tal de preservar els recursos
naturals i pesquers.
Article 5. Règim sancionador
Les infraccions a aquesta norma se sancionaran d’acord amb el que preveuen el Decret
91/1997, de 4 de juliol, i a la Llei 14/1998, d’1 de juny, per la qual s’estableix el règim
de control per a la protecció dels recursos pesquers, i la resta de normes concordants.
Disposició addicional
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per al desplegament i
l’aplicació d’aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

