• En cas de pescar individus durant la seva etapa
reproductora, es recomana la solta del peix viu a l’aigua,
procurant tenir l’animal el mínim temps possible fora de
l’aigua i intentant no malmetre’l al treure-li l’ham.

3
7
12

• Si es desitja conservar la captura d’una espècie vulnerable,
s’aconsella pescar un únic individu de la mateixa espècie a
cada jornada de pesca.

8

• Evitar l’ús d’hams petits per ajudar a disminuir les captures
d’individus per sota la talla mínima legal o talla de primera
maduresa.

9

• Respectar les talles mínimes, juvenils i espècies vulnerables i
protegides.

10

• No capturar més individus dels necessaris. Retenir només
aquells que hagin de ser consumits en un entorn familiar i
d’amics; la resta caldria alliberar-los vius al mar.

6

5

Recomanacions de bones pràctiques:

4

un creixement lent i una longevitat elevada, o bé per tenir un
potencial reproductor baix, o bé per estar incloses en els
convenis internacionals de protecció de la biodiversitat.
Aquesta guia de butxaca pretén ser una eina útil per facilitar
la identificació i la comparació d’algunes espècies objectiu i
per conèixer més sobre el seu estat actual. La participació i
col·laboració del pescador recreatiu és essencial per mantenir la
compatibilitat entre la pesca recreativa i els recursos marins.

11

La pesca marítima recreativa és una activitat amb una llarga
tradició, fortament arrelada al litoral Mediterrani. A Catalunya,
els més de 550 km de costa, juntament amb la diversitat
geomorfològica del nostre litoral, contribueixen a que hi hagi
un gran nombre de practicants de pesca recreativa. En base
a un estudi recent realitzat per la DGPAM (2020), s’estima
que a Catalunya hi ha prop de 54.000 pescadors recreatius
que practiquen almenys una de les tres modalitats: costa,
embarcació o submarina.
Com d’altres activitats humanes, la pesca recreativa és una
font de pressió sobre el medi marí i els seus impactes sobre
els recursos biològics i els ecosistemes on habiten han de
ser considerats. Donat l’interès de l’administració pesquera
catalana, així com de la comunitat de pescadors recreatius
catalans perquè l’activitat pugui practicar-se de forma
sostenible, aquesta guia aporta informació sobre les espècies
objectiu de l’activitat, amb la finalitat de promoure hàbits de
pesca responsables.
La guia presenta il·lustracions per a 65 espècies objectiu
i dona informació pràctica sobre les seves característiques
biològiques, ecològiques i legals, per a millorar-ne el
coneixement i promoure una activitat més sostenible a llarg
termini, en benefici de tots.
Diverses de les espècies de la guia són especialment
vulnerables, sobre les quals cal tenir una conscienciació
especial. Les espècies vulnerables es caracteritzen per tenir

2

1

Presentació

Sard, sarg

Esparrall Diplodus annularis

ESP Sargo
ENG White seabream
FRA Sar commun

Es caracteritza per la coloració groga de les aletes pectorals i ventrals.

23 1 cm

23 cm

15 cm

GFMAMJJASOND

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

GFMAMJJASOND

Diplodus vulgaris

ESP Sargo común, mojarra
ENG Common two-banded seabream
FRA Sar à tête noire

29 cm

21 cm

S’identifica pel musell en
forma de pic i la boca petita.

Sard imperial
•Diplodus
cervinus

GFMAMJJASOND

Presenta dues taques fosques: una
al cap, sobre l’opercle, i l’altra a la
base de l’aleta caudal.

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

15 2 cm

33 cm

GFMAMJJASOND

22

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

21

ESP Sargo imperial
ENG Zebra seabream
FRA Sar à grosses lèvres

20

GFMAMJJASOND

Es distingeix per les barres transversals amples i fosques i els llavis gruixuts.
Pot arribar a mesurar més de 60 cm. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

24

5 cm

23

18 1 cm

18 1 cm

18

ESP Sargo picudo
ENG Sharpsnout seabream
FRA Sar à museau pointu

Variada, vidriada

19

Morruda
•Diplodus
puntazzo

17

16

15

El sard és una espècie clau per controlar les poblacions de garotes. Les garotes estan
relacionades amb la creació de blancalls al Mediterrani occidental quan hi ha absència
de depredadors com el sard, el sard imperial o la morruda. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

14

15 2 cm

13

ESP Raspallón ENG Annular seabream FRA Sparaillon commun

Diplodus sargus

Marbre, mabre
•Lithognathus
mormyrus

Càntera

25

Spondyliosoma cantharus

20 1 cm

20 cm

GFMAMJJASOND

-

Espècie emblemàtica de les zones sorrenques de poca fondària. Pateix una
forta pressió pesquera, per això és important donar-li temps perquè es
reprodueixi, respectant-ne la talla mínima. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

26

ESP Chopa
ENG Black seabream
FRA Dorade grise

20 cm

GFMAMJJASOND

Espècie diürna d’aigües mitjanes. Forma nius espectaculars en forma de
volcà al fons marí, on un cop les femelles ponen els ous, els mascles els
fecunden i els protegeixen fins que eclosionen.

27

ESP Herrera, mabre
ENG Sand steenbras
FRA Marbré

28

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

29

Oblada

-

-

És freqüent que s’acostin a les embarcacions
d’esbarjo ancorades i mengin allò comestible que
en pugui caure. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

31

ESP Oblada
ENG Saddled seabream
FRA Oblade

30

Oblada melanura

32

GFMAMJJASOND

• Orada Sparus aurata
20 1, 2 cm

Forma grans bancs i acostuma a fer desplaçaments
verticals diaris del fons a la superfície.

11 2 cm

15 cm

33 cm

GFMAMJJASOND

Tenen unes dents poderoses amb les que destrossen cloïsses per
menjar-ne la carn. Toleren aigües poc salines i poden endinsar-se
en rius i llacunes litorals. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

34

ESP Boga
ENG Bogue
FRA Bogue

33

ESP Dorada ENG Gilthead seabream FRA Dorade royale

Boops boops

5 cm

36

GFMAMJJASOND

35

Boga

37

• Déntol Dentex dentex
• Besuc de la piga Pagellus bogaraveo
ESP Besugo ENG Blackspot seabream FRA Dorade rose

33 1 cm

-

GFMAMJJASOND

Propi d’aigües profundes, freqüenta barres i canyons
submarins. Reconeixible per la taca fosca darrere
l’opercle, l’ull gros i rosat, i les aletes pectorals i caudal
també rosades. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

42

Pagre Pagrus pagrus

43

ESP Pargo, pagro
ENG Red porgy, common seabream
FRA Pagre commun

ESP Breca, pagel
ENG Common pandora
FRA Pageot commun

15 1 cm

23 cm

Té un to més pàlid que les altres
espècies del gènere Pagellus i
presenta taques blavoses sobre
l’ull i al dors.

ESP Aligote ENG Axillary seabream FRA Pageot acarne

17 1 cm

19 cm

45

Pagell
•Pagellus
erythrinus

Besuc blanc, calet Pagellus acarne

Durant l’estiu poden trobar-se
en aigües poc profundes (<50m)
mentre que a l’hivern migren
cap a les profunditats. Tornen a
ascendir a la primavera durant
l’època de reproducció.

44

31 cm

GFMAMJJASOND

GFMAMJJASOND

Tot i que és abundant als fons sorrencs i fangosos del
litoral català, podria veure’s perjudicada per l’escalfament
de les aigües degut al canvi climàtic, donat que es
reprodueix en època d’aigua freda.

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

5 cm

• Congre Conger conger

15 cm

ESP Congrio ENG European conger FRA Congre d’Europe

25 cm

2

-

120 cm

GFMAMJJASOND

El congre es reprodueix una sola vegada a la vida. La
femella ho fa entorn als 15 anys d’edat i el mascle als
5 anys. N’hi ha que habiten coves i forats al litoral i
d’altres que viuen en aigües profundes.

GFMAMJJASOND

Els adults s’alimenten de plantes i algues, com ara la posidònia. Donat que ocasionalment s’alimenten
de l’alga Caulerpa prolifera, poden resultar lleugerament tòxics, sobretot a l’estiu.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Xucla Spicara maena

5 cm

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

ESP Morena ENG Mediterranean moray
FRA Murène de Méditerranée

-

76 cm

GFMAMJJASOND

Espècie sedentària i depredadora nocturna.
Li agraden molt les esquerdes, el coral·lígen
i els despreniments de blocs petits, per
on pot desplaçar-se fàcilment passant
desapercebuda.

56

La seva coloració varia en funció
de l’edat, el sexe i l’època de
l’any. Durant la reproducció, els
detalls blavosos es tornen molt
més cridaners.

Mero, nero, anfós
•Epinephelus
marginatus
ESP Mero
ENG Dusky grouper
FRA Mérou noir

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

45 1,2 cm

Espècie resident habitual a les àrees marines
protegides, beneficiada pel règim de protecció i
també per l’escalfament de les aigües. Segueix
sent, però, especialment vulnerable a la pesca
degut a que no es reprodueix fins assolir els 5
anys d’edat. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

-

57

GFMAMJJASOND

Morena
•Muraena
helena

58

13 cm

59

-

55

ESP Chucla
ENG Blotched picarel
FRA Mendole

54

53

52

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

50

ESP Salema ENG Salema FRA Saupe

51

Salpa Sarpa salpa

49

48

GFMAMJJASOND

46

18 1, 2 cm

40

Durant la primavera s’agrega per
reproduir-se, moment en que es
fan pesques massives al curricà, al
jigging i amb peix viu. És una espècie
vulnerable i es veuria molt beneficiada
si se’n reduïssin les extraccions durant
la fase de reproducció.

41

35 cm

47

-

GFMAMJJASOND

39

38

ESP Dentón
ENG Common dentex
FRA Denté commun

Forcadella

5 cm

Anthias anthias

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Raor

Xyrichtys novacula

Serrà

ESP Galán ENG Pearly razorfish FRA Rasoir

-

Són territorials i atrevits. És una
espècie força freqüent, que amb
l’escalfament de les aigües, pot veure’s
substituïda gradualment per la vaca
serrana.

Serranus cabrilla
ESP Cabrilla
ENG Comber
FRA Serran-chèvre

15

GFMAMJJASOND

El raor és una espècie abundant a les
zones sorrenques del Maresme i el delta
del Llobregat, però la seva popularitat
creixent podria fer-la perillar. Les femelles
tenen tonalitats ataronjades i els mascles
verdoses. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

-

63

Prefereix les aigües fosques amb forats i
coves on refugiar-se. Tenen problemes de
descompressió en ascensions ràpides.

64

-

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

18

65

-

GFMAMJJASOND

62

ESP Tres colas
ENG Swallowtail seaperch
FRA Barbier hirondelle

61

60

GFMAMJJASOND

67

66

GFMAMJJASOND

12

Identificable per la descoloració
del ventre i la tonalitat
groguenca de les aletes.

Vaca serrana

GFMAMJJASOND

Serranus scriba
ESP Vaquita, cabrilla
ENG Painted comber
FRA Serran écriture

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

-

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

17

71

-

Considerat un peix indicador del canvi
climàtic perquè és molt sensible als canvis
de temperatura. Depreden eriçons de
mida petita i ajuden a controlar-ne les
poblacions.

70

ESP Doncella, julia ENG Rainbow wrasse FRA Girelle

69

68

Donzella, juliola Coris julis

72

GFMAMJJASOND

Tord lloro, llavió Symphodus tinca

Tord porcellana, canari, tord roquer
ESP Vaqueta
ENG Axillary wrasse
FRA Crénilabre rouquié

74

12 cm

-

GFMAMJJASOND

Viu en fons rocallosos i en praderies
de posidònia i s’alimenta de petits crustacis,
cucs i garotes.

12 cm

GFMAMJJASOND

Es distingeix per la taca groga a l’aleta pectoral i les línies
blaves al dors. És comuna en fons de posidònia.

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

75

-

73

Symphodus mediterraneus

ESP Tordo verde, bodión
ENG East Atlantic peacock wrasse
FRA Crénilabre paon

78

5 cm

77

76

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Tord negre, tord massot

7 cm

GFMAMJJASOND

Presenta lliurees al dors i una petita taca
fosca al peduncle caudal. Els mascles tenen
tonalitats rogenques i les femelles més
marrons i verdoses.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

20 cm

Pot presentar coloracions entre el verd,
el blau i el marró. Escasseja a les zones
amb molta pressió pesquera i és veu
beneficiada per les zones protegides.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

79

• Grívia, tord verd Labrus viridis

ESP Tordo verde ENG Green wrasse FRA Labre vert

-

27 cm

80

-

GFMAMJJASOND

81

-

ESP Merlo ENG Brown wrasse FRA Merle

GFMAMJJASOND

Presenta pigues a tot el cos i coloracions oscil·lant
entre el verd i el taronja. Com el tord negre, s’està
veient paulatinament relegada a les àrees protegides.

82

ESP Planchita
ENG Five-spotted wrasse
FRA Crénilabre à cinq taches

Labrus merula

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

83

Planxeta Symphodus roissali

Pop roquer Octopus vulgaris

Tacó Bothus podas

-

5 cm

ESP Pulpo común ENG Common octopus FRA Pieuvre

ESP Podas ENG Wide-eyed flounder
FRA Rombou podas

1 A kg

14 cm

-

GFMAMJJASOND

És un dels animals marins més intel·ligents. Col·loquen
pedres i roques a les coves on s’amaguen per protegir-se.

GFMAMJJASOND

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Habita fons sorrencs i fangosos, amb
els quals es mimetitza modificant el seu color.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Garota Paracentrotus lividus

ESP Erizo de mar ENG Stony sea urchin FRA Oursin-pierre

-

-

GFMAMJJASOND V

Quan les poblacions no estan controlades per depredadors com els sards, les orades i les
julioles, creixen de manera desmesurada i poden arribar a acabar amb la cobertura algal,
creant zones de roca nua conegudes com a blancalls. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Sèpia Sepia officinalis

Calamar comú Loligo vulgaris

ESP Sepia común ENG Common cuttlefish FRA Seiche commune

-

-

ESP Calamar común ENG European squid FRA Encornet

GFMAMJJASOND V

-

Es mimetitzen amb l’entorn, però també canvien de coloració segons l’estat
d’ànim. Durant l’època de reproducció els mascles presenten ratlles fosques.

-

GFMAMJJASOND

Animal nocturn que viu a la columna d’aigua prop de la costa. Durant
l’estiu les femelles enganxen uns tubs blancs gelatinosos que contenen els
ous sobre superfícies dures. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

V Aquesta espècie presenta períodes de veda.

• Gall de Sant Pere Zeus faber
ESP Pez de San Pedro ENG John Dory

-

36 cm

FRA Saint-Pierre

5 cm

GFMAMJJASOND

Espècie poc freqüent i poc sociable,
sobretot en edat adulta. Els juvenils
es poden observar a l’estiu buscant
aliment en zones rocoses o praderies
submarines.

Mòllera, bròtola Phycis phycis
ESP Brótola de roca ENG Forkbeard

-

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

-

FRA Phycis de roche

GFMAMJJASOND

Espècie d’activitat nocturna. Durant el dia té una actitud
passiva i s’amaga entre les escletxes de les roques.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Escórpora, rufí
•Scorpaena
porcus

• Escórpora de cap roig Scorpaena scrofa
-

13 cm

Penegal, serrà imperial
•Helicolenus
dactylopterus

ESP Rascacio
ENG Black scorpionfish
FRA Rascasse brune

ESP Cabracho ENG Red scorpionfish FRA Rascasse rouge
GFMAMJJASOND

Els seus radis espinosos estan connectats a glàndules
verinoses. La seva picada és molt dolorosa i pot provocar
inflamacions fortes. Com més gran és l’individu més verí
conté. Es troba especialment a la Costa Brava i al Cap de
Creus, en aigües fredes i fons de roca.

-

ESP Gallineta, pollo ENG Blackbelly rosefish FRA Sébaste chèvre

18 cm

-

GFMAMJJASOND

És tan verinosa com l’escórpora de cap
roig. És més comuna al sud de Catalunya.

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

32 cm

GFMAMJJASOND

El reclutament de juvenils ocorre en aigües profundes i es
veu especialment afectat per la pesca d’arrossegament. El
seu aspecte recorda al de les escórpores.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Corball de sorra
•Umbrina
cirrosa

5 cm

ESP Verrugato
ENG Shi drum
FRA Ombrine côtière

-

Moll de roca, roger Mullus surmuletus

35 cm

ESP Salmonete de roca ENG Surmullet

GFMAMJJASOND

Espècie de fons sorrencs que
freqüenta llacunes litorals salobroses.
Ha patit un decreixement evident al
llarg de les darreres dècades i podria
veure’s amenaçada.

11 1, 2 cm

17 cm

FRA Rouget de roche

GFMAMJJASOND

Viu en aigües poc profundes i en ambients mixtes de
sorra, roca i alguer, on es mimetitza amb l’ambient.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Corball de roca
•Sciaena
umbra
ESP Corvallo
ENG Brown meagre
FRA Corb commun

-

Llobarro
•Dicentrarchus
labrax

L’augment de la temperatura de l’aigua
incrementa el nombre de mascles en
detriment de la proporció de femelles.
Les seves poblacions al Mediterrani
estan decreixent.

ESP Lubina
ENG European seabass
FRA Bar européen

25 1 cm

30 cm

Moll de fang Mullus barbatus

GFMAMJJASOND

Espècie sedentària que viu en grups
d’entre 5 i 30 individus. S’amaga
entre les roques o dins les praderies
de posidònia i té moviments molt
gràcils. Les seves poblacions
s’han vist beneficiades per la
implementació de zones protegides.

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

30 cm

ESP Salmonete de fango ENG Red mullet FRA Rouget de vase

11 1, 2 cm

11 cm

GFMAMJJASOND

Viu en fons sorrencs i fangosos. Té el front més xato que
el moll de roca i la primera aleta dorsal és incolora.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

GFMAMJJASOND

Llissa vera
•Chelon
labrosus

5 cm

ESP Lisa
ENG Thicklip grey mullet
FRA Mulet lippu

16 2 cm

• Llissa llobarrera Mugil cephalus

30 cm

ESP Mugil ENG Flathead grey mullet

GFMAMJJASOND

La llisa més abundant del litoral
català. Està present sobretot
en zones sorrenques properes
a desembocadures de rius.
S’identifica per la presència de
papil·les al llavi superior.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Llissa galta-roja
•Chelon
auratus

16 2 cm

16 cm

26 cm

GFMAMJJASOND

Menys comuna que els altres mugílids. Té el llavi superior més
prim i l’ull cobert per una membrana adiposa.

ESP Lisa dorada ENG Golden grey mullet FRA Mulet doré
2

35 cm

FRA Mulet à grosse tête

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

GFMAMJJASOND

Menys comuna a tot el litoral, especialment a les
desembocadures dels rius. Reconeixible per la taca
daurada a l’opercle.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Tallahams, lliri
•Pomatomus
saltatrix

ESP Anjova ENG Bluefish FRA Tassergal

ESP Espetón boca amarilla ENG Yellowmouth barracuda
FRA Bécune bouche jaune

ESP Espetón ENG European barracuda FRA Bécune européenne

-

30 cm

-

Espet Sphyraena viridensis

Espet Sphyraena sphyraena

-

GFMAMJJASOND

55 cm

Depredador voraç que forma bancs a
poca profunditat, en zones de platges,
estuaris i àrees portuàries.

GFMAMJJASOND

És pròpia d’aigües càlides i podria substituir Sphyraena
sphyraena gradualment, començant pel sud. Aquest espet no
presenta escates a la part posterior de l’opercle.

Els joves formen bancs grans, mentre que els adults són
majoritàriament solitaris. Se la distingeix per tenir l’opercle
cobert d’escates. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

38 cm

GFMAMJJASOND

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

• Círvia Seriola dumerili

5 cm

ESP Pez limón ENG Greater amberjack
FRA Sériole couronnée

Sorell blanc Trachurus mediterraneus

Sorell Trachurus trachurus

ESP Jurel ENG Atlantic horse mackerel FRA Chinchard d’Europe

15 1 cm

21 cm

GFMAMJJASOND

Espècie pelàgica que sovint es troba al fons marí.
Més freqüent al nord del litoral català.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Verat, cavalla Scomber scombrus

ESP Caballa ENG Atlantic mackerel FRA Maquereau commun

18 1, 2 cm

29 cm

GFMAMJJASOND

Peix migratori i veloç que sovint es barreja amb les
sardines. L’escalfament de les aigües degut al canvi
climàtic està provocant que les poblacions de verat es
desplacin cap al nord. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

ESP Jurel mediterráneo ENG Mediterranean horse mackerel
FRA Chinchard à queue jaune

15 cm
1

20 cm

GFMAMJJASOND

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

GFMAMJJASOND

Bis Scomber japonicus

Palometa Trachinotus ovatus

ESP Estornino ENG Pacific chub mackerel
FRA Maquereau espagnol Pacifique

18 1, 2 cm

ESP Palometa blanca ENG Pompano FRA Palomine

26 cm G F M A M J J A S O N D

Presenta taques grises al ventre, a diferència del verat.
És més present a les aigües càlides de les costes del
sud. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

ESP Llampuga
ENG Common dolphinfish
FRA Coryphène commune

-

-

30 cm

GFMAMJJASOND

Els juvenils habitualment formen bancs a les
platges prop del rompent. Els adults són menys
gregaris i sovint es troben en fons fangosos.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

La llampuga no madura sexualment fins
superar el mig metre de longitud. Els
juvenils, encara immadurs, s’apropen a la
costa durant l’estiu.

5 cm

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

56 cm
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• Palomida Lichia amia
-

100 cm

Molt semblant al sorell, la seva cua té una tonalitat
groguenca subtil. Es troba habitualment al sud de les
nostres costes. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Llampuga
•Coryphaena
hippurus

ESP Palometón

-

Es recomana evitar la captura dels verderols
(juvenils immadurs), que s’amolen els mesos
d’estiu prop de la costa.

ENG Leerfish FRA Liche

-

GFMAMJJASOND

Prefereix les desembocadures dels rius i pot
trobar-se a ports i zones antropitzades. A
Catalunya està associada sobretot al delta
de l’Ebre. La reproducció i el reclutament de
juvenils es donen a prop de la costa.

Marlí de la
•Mediterrània

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Tetrapturus belone*

ESP Marlín del Mediterráneo
ENG Mediterranean spearfish
FRA Marlin de la Méditerranée

-

Emperador, peix espasa
•Xiphias
gladius*

150 cm

GFMAMJJASOND

Espècie oceànica molt
migratòria. Viatja en
parelles prop de la
superfície de l’aigua.

ESP Emperador, Pez espada ENG Swordfish FRA Espadon

- GFMAMJJASOND
100 cm o 11.4 C kg
Està patint un decreixement important degut a la seva
sobrepesca. Es recomana enèrgicament solta en cas de
captura. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 m

* Espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Cal disposar d’una autorització específica emesa per l’òrgan estatal competent en matèria de pesca: https://servipes.magrama.es/recreativos/

• Bonítol Sarda sarda

5 cm

ESP Bonito del Sur ENG Atlantic bonito FRA Bonite à dos rayé

-

37 cm

GFMAMJJASOND

Sol caçar en grup i quan ho fa prop de la superfície desperta
l’interès de les aus marines que realitzen espectaculars
capbussades competint per les mateixes preses: habitualment
sardines i seitons. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

Tonyina
•Thunnus
thynnus*

ESP Atún ENG Atlantic bluefin tuna
FRA Thon rouge de l’Atlantique

115 cm o 30 B kg

-

La pesca de la tonyina vermella
amb mort no està permesa. En
cas de captura s’hauran d’adoptar
les mesures precises per
assegurar la seva devolució amb
vida a la mar.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

GFMAMJJASOND

Bacoreta
•Euthynnus
alletteratus

ESP Bacoreta ENG Atlantic black skipjack FRA Thonine commune

-

20 cm

GFMAMJJASOND

Aquesta espècie d’aigües tropicals podria veure’s desplaçada cap a
zones més septentrionals, com el Mediterrani, on cada vegada és més
freqüent degut al canvi climàtic. 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

• Bacora Thunnus alalunga*
ESP Atún blanco ENG Albacore
FRA Germon, thon blanc

-

L’aleta pectoral és allargada i l’ull és gros
en comparació amb el de la tonyina.
0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

90 cm G F M A M J J A S O N D

* Espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada. Cal disposar d’una autorització específica emesa per l’òrgan estatal competent en matèria de pesca: https://servipes.magrama.es/recreativos/

Mar obert,
lluny de la costa
Mar litoral,
prop de la costa
Costa rocallosa
Platges i sorrals costaners
Badies marines arrecerades,
inclosos estuaris
Ports, ambients urbans i
artificials costaners
Praderies de fanerògames
Fons sedimentaris
de fang, sorra i grava
Roques profundes
i vaixells enfonsats
MODALITAT DE PESCA
Pesca des de costa
Pesca des d’embarcació
Pesca submarina

(1)

•
•
•

Mitjana
Elevada
Molt elevada

FONDÀRIA

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m

(2)

Indica el rang de profunditats on viu
l’espècie, en metres.
0 Absència
0 Presència irregular
0 Màxima presència

ESCALA (aproximada)

(A)

1 cm

TALLES

Les mesures establertes, en cm, fan
referència a:
La talla mínima legal compleix
amb la normativa europea(1) i estatal(2),
o d’altres normatives específiques per
l’espècie (A), (B) i (C).
La talla de primera maduresa és
una estimació de la mida a la qual el
50% dels individus d’una espècie són
sexualment madurs (L50).

Reglament (UE) 2019/1241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019,
sobre la conservació dels recursos pesquers
i la protecció dels ecosistemes marins amb
mesures tècniques, i pel que es modifiquen
els Reglaments (CE) 1967/2006 i (CE) 1224/2009
del Consell i els Reglaments (UE) 1380/2013,
(UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i
(UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del
Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments
(CE) 894/97, (CE) 850/98, (CE) 2549/2000, (CE)
254/2002, (CE) 812/2004 i (CE) 2187/2005 del
Consell.
Reial Decret 1615/2005, de 30 de desembre,
pel qual es modifica el Reial Decret 560/1995,
de 7 d’abril, pel qual s’estableixen les talles
mínimes de determinades espècies pesqueres.
Ordre APA/973/2002, de 23 d’abril, per la qual
s’estableix un pes mínim per al pop capturat
en aigües exteriors del litoral mediterrani
peninsular i es prohibeix la seva pesca
recreativa en les aigües exteriors del calador
mediterrani d’Andalusia. Aquesta norma afecta
al pop capturat des de vaixell en l’àmbit de la
pesca marítima.

(B)

Reglament (UE) 2016/1627 del Parlament
Europeu i del Consell de 14 de setembre
de 2016, relatiu a un pla de recuperació
pluriannual per la tonyina vermella de
l’Atlàntic oriental i el Mediterrani (pendent de
modificació).

(C)

Reglament (UE) 2019/1154 del Parlament
Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019
relatiu a un pla de recuperació pluriannual
per al peix espasa del Mediterrani i pel que
es modifiquen el Reglament (CE) 1967/2006
del Consell i el Reglament (UE) 2017/2107 del
Parlament Europeu i del Consell.

Per a més informació consulteu http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/pesca-recreativa/

PERÍODES DE REPRODUCCIÓ

GFMAMJJASOND

Mesos en que té lloc la reproducció
d’una espècie i es considera un moment
de màxima vulnerabilitat. S’aconsella
evitar la pesca d’espècies durant el
període reproductiu.

S’assenyalen els períodes de reproducció
per a cadascuna (TARONJA), i el pic
màxim de reproducció (VERMELL).
PERÍODES DE VEDES
V Per a les espècies de garotes
Paracentrotus lividus, Sphaerechinus
granularis i Arbacia lixula no està
permesa entre l’1 d’abril i el 30 de
setembre, ambdós inclosos (ORDRE
ARP/105/2020, de 26 de juny).
V Per a la sèpia (Sepia officinalis)
pescada des d’embarcació en les
aigües interiors compreses entre el cap
de Begur i l’illa Maça d’Or (badies de
Roses i Pals) no està permesa entre l’1
de setembre i el 31 d’octubre, ambdós
inclosos (ORDRE ARP/166/2020, d’1 d’octubre).
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HÀBITAT

VULNERABILITAT

En base als criteris de vulnerabilitat
(creixement lent, longevitat elevada,
potencial reproductor baix, entre
d’altres) s’estableixen 3 rangs:

Dipòsit legal: B-21769-2020

IDIOMES

ESP Español
ENG English
FRA Français

