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Nombre de llicències 
vigents de pesca 
marítima recreativa  
(individual, d'embarcació, 
submarina i esportiva)

El registre de llicències de pesca recreativa pro-
porciona als gestors una orientació sobre l’esforç 
pesquer del sector. Aquesta informació té una gran 
importància pel que fa a la gestió pesquera, ja que 
el sector recreatiu comparteix i incideix sobre els 
recursos que són també objectiu del sector pes-
quer artesanal. 

NORMATIVA

  → Ordre de 26 de febrer de 1999, per la qual s’esta-
bleixen les normes que regulen la pesca marítima 
d’esbarjo.

  → Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual 
es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües 
exteriors.

  → Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca maríti-
ma, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, i 
posteriors modificacions.

  → Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen 
els principis generals de la pesca recreativa i es-
portiva a les aigües interiors de les Illes Balears, 
i posteriors modificacions.

  → Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regu-
len les activitats d’extracció de flora i fauna ma-
rina i les activitats subaquàtiques a les reserves 
marines de les aigües interiors del litoral de les 
Illes Balears, i posteriors modificacions. Cada re-
serva marina disposa d’una normativa específica. 

  → Decret 31/2021, de 31 de maig, pel qual es re-
gula el marisqueig professional i recreatiu a les 
Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 
15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió 
Pluriinsular per a la pesca amb arts tradicionals 
en aigües de les Illes Balears.

La pesca marítima recreativa és una activitat en auge a 
les Illes Balears a causa del gran nombre d’usuaris que la 
practiquen, i és la comunitat autònoma mediterrània amb més 
llicències de pesca d’esbarjo.1 La pràctica d’aquesta activitat 
no és recent, ja que està arrelada culturalment a les Illes des 
de fa segles, però aquests darrers anys l’augment del nombre de 
llicències i els avanços tecnològics en els equipaments i els 
materials han produït un increment en la capacitat extractiva 
dels recursos pesquers. 

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Antoni M. Grau, Antoni Mira i Eva Marsinyach. 
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a QUÈ ÉS?

El nombre de llicències vigents anualment de pes-
ca marítima recreativa de tipus individual (des de 
terra o des d’artefactes flotants), des d’embarcació 
(una llicència cobreix totes les persones), subma-
rina i esportiva (des de terra durant entrenaments 
i competicions). 

PER QUÈ?

Les activitats de pesca marítima recreativa estan aug-
mentant a les Illes Balears. Les llicències de pesca re-
creativa vigents aporten una informació orientativa sobre 
l’esforç pesquer que aquest sector exerceix anualment al 
litoral balear, ja que encara no es disposa de mesures de 
control per comptabilitzar-ne les captures. 

METODOLOGIA

La vigència de cada tipus de llicència de pesca té una 
durada de temps determinada. Actualment, les llicèn-
cies de tipus individual i d’embarcació tenen una vali-
desa de tres anys, mentre que les de pesca esportiva 
duren un any natural i les de pesca submarina són de 
validesa anual. Abans del 2014, la llicència de pesca 
individual tenia una validesa de dos anys. La llicència 
d’embarcació no existia abans de l’any 2007 (ja que 
s’incloïa dins les llicències de tipus individual); des del 
2011 s’expedeix cada tres anys en aigües exteriors i 
des del 2014, en aigües interiors. Per tant, per cal-
cular quantes llicències estan vigents anualment, és 
necessari estandarditzar les dades de les llicències 
expedides en funció d’aquesta informació.

LOCALITZACIÓ

20211997

RESULTATS

L’any 2020, a l’inici de la crisi sanitària derivada de la 
Covid-19, augmenta el nombre de llicències (sobretot 
de tipus individual) respecte als anys anteriors prepandè-
mia. Aquests valors es mantenen l’any 2021, quan hi ha 
49.206 llicències vigents totals: 34.415 de pesca indivi-
dual (70 %), 12.644 de pesca d’embarcació (26 %), 1.451 
de pesca submarina (3 %) i 696 de pesca esportiva (1 %).

S’observa un increment del nombre de llicències de 
pesca recreativa des del 1997 fins al 2004, a causa 
de canvis en les normatives estatals i autonòmiques. 
El màxim de 51.350 llicències s’assoleix l’any 2010 i 
coincideix amb la crisi econòmica del moment.

La diferència en l’any d’implantació́ de normatives 
de pesca d’embarcació entre aigües exteriors (2011) i 
interiors (2014) produeix fluctuacions en els resultats, 
que s’estabilitzen a partir del 2016 amb ~ 12.000 
llicències fins a l’actualitat.

Les llicències de pesca submarina són les que fluctuen 
menys al llarg del temps (~ 1.400-1.500 llicències).

Actualment hi ha 50 llicències de pesca recreativa 
d’embarcació per cada embarcació de pesca profes-
sional d’arts menors.

Nombre de llicències de pesca recreativa a les Illes Balears entre els anys 1997-2021. Es mostren tres 
tipus de llicències: submarina, individual i d’embarcació. Font: Direcció General de Pesca i Medi Marí 
del Govern de les Illes Balears.
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METODOLOGIA

La Direcció General de Pesca i Medi Marí del Govern 
de les Illes Balears gestiona i atorga les llicències i, per 
tant, disposa d’un registre i un seguiment del nombre 
i del tipus de llicències de pesca recreativa d’ençà del 
1997. Actualment, a les Balears hi ha quatre modali-
tats de llicències de pesca marítima recreativa: 

  → Pesca recreativa individual, des de terra o des 
d’artefactes flotants (piragües, caiacs, patins de 
pedals i similars).

  → Pesca esportiva, únicament des de terra durant 
entrenaments i competicions especials.

  → Pesca recreativa d’embarcació. 

  → Pesca recreativa submarina. 

Entre els anys 2003-2013 hi va haver un altre tipus 
de llicència, la de pesca recreativa col·lectiva, re-
ferida a la pesca que es feia des de barques de la 
llista sisena (xàrters), amb menys de deu llicències 
vigents anuals. A partir de l’any 2014, les llicències 
d’embarcacions xàrter es comptabilitzen dins de les 
de pesca recreativa d’embarcació. 

Es mostren les dades de llicències vigents corres-
ponents a 24 anys consecutius (de 1997 a 2021). 
No obstant això, la comparació entre aquestes no 
resulta fàcil, perquè durant tot aquest període de 
temps no hi ha hagut les mateixes llicències ni han 
tengut una durada idèntica. Per tant, per poder 
interpretar les dades s’han de diferenciar quatre 
trams temporals. 

1. Fins a 1999

Hi ha diferències en la regulació́ autonòmica i estatal 
de la pesca recreativa que fan que dues adminis-
tracions diferents concedeixin gairebé els mateixos 
tipus de llicències però amb condicions molt dife-
rents. D’una banda, les autonòmiques només són 
vàlides en aigües interiors i tenen una durada de dos 
anys; de l’altra, les estatals són vàlides en aigües 
interiors i exteriors i tenen una durada de cinc anys. 
Addicionalment, resulta significatiu que les estatals 
són gratuïtes, mentre que les autonòmiques s’ator-
guen amb el pagament d'una taxa. 

2. De 1999 a 2011

L’aprovació de l’Ordre estatal de 26 de febrer de 
1999, per la qual s’estableixen les normes que re-
gulen la pesca marítima recreativa, suposa un can-
vi molt important en la regulació de les llicències 
de pesca. La nova norma estableix que a partir 
d’aquest moment serà únicament l’Administració 

autonòmica la responsable d’expedir totes les llicèn-
cies de pesca recreativa. Això suposa posar fi a la 
duplicitat de permisos en aigües exteriors i interiors. 

D’altra banda, amb aquesta ordre es deroga el re-
glament de 1963 i, d’alguna manera, s’obliga a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) a 
aprovar un decret més complet que els anteriors, 
una expectativa que s’aconsegueix amb l’aprova-
ció del Decret autonòmic 69/1999, de 4 de juny de 
1999, pel qual es regula la pesca esportiva i recrea-
tiva a les aigües interiors de l’arxipèlag balear. 

Pel que fa a les llicències de pesca, el Decret 
69/1999 manté́ els tres tipus de llicències anteriors, 
amb les vigències següents: 

  → Llicència de pesca recreativa col·lectiva d’embar-
cació (xàrter): un any. 

  → Llicència per a la pesca recreativa submarina o 
de caça submarina: dos anys. 

  → Llicència per a la pesca recreativa (des de terra o 
des d’embarcació): dos anys. 

Posteriorment, el Decret 69/1999 es modifica dues 
vegades. L’any 2002 es crea la llicència de pesca 
esportiva que permet participar en campionats 
de pesca, i es redueix a un any la vigència de les 
llicències de pesca submarina. El 2006 es torna a 
modificar, i es crea la llicència de pesca recreativa 
d’embarcació de la llista setena per a aigües inte-
riors amb una durada de tres anys.

Aquesta nova realitat es veu clarament reflectida en 
el gran increment de llicències expedides per l’òrgan 
competent de la CAIB. És de suposar que, a mesura 
que caducaven les llicències de pesca emeses per 
les capitanies marítimes, s’anava incrementant la 
xifra de llicències autonòmiques.

Finalment, durant aquest període les llicències indi-
viduals encara permeten pescar tant des de la costa 
com des de l’embarcació. Aquesta tendència canvia 
de manera substancial l’any 2011 amb l’aprovació 
d’una norma estatal.

3. De 2011 a 2014

L’aprovació del Reial decret 347/2011, d’11 de 
març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa 
en aigües exteriors, suposa un canvi molt important 
quant a les llicències de pesca, perquè estableix 
que per pescar des d’embarcació és necessari que 
l’embarcació disposi d’una llicència específica. És 
a dir, que en aigües exteriors la llicència individual 
només permet pescar des de terra.
L’entrada en vigor de la norma de 2011 suposa que una 



part dels pescadors d’embarcació que podien pescar 
amb la seva llicència individual necessitin obligatòri-
ament, en aigües exteriors, la llicència d’embarcació. 

4. A partir de 2014

L’aprovació del Decret autonòmic 34/2014, d’1 
d’agost, pel qual es fixen els principis generals de 
la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors 
de les Illes Balears, va suposar un nou canvi signi-
ficatiu quant a les llicències. 

Un altre canvi important l’any 2014 és que la vigèn-
cia de les llicències de pesca individuals augmenta 
de dos a tres anys, però només permet pescar des 
de la costa, la qual cosa implica que per pescar des 
d’embarcació s’ha de tenir una llicència de pesca es-
pecífica. Així la norma autonòmica d’aigües interiors 
s’equipara amb la norma estatal d’aigües exteriors.

Finalment, l’any 2018 s’aprova una modificació del 
decret que estableix que la llicència de pesca indi-
vidual permetrà la pesca des d’artefactes flotants, 
com els caiacs o les piragües.

Per al càlcul de les llicències vigents es reajusten els 
valors de llicències expedides amb aquests diferents 
períodes de temps de vigència.

S’ha de tenir en compte que en les llicències de 
pesca d’embarcació hi ha un augment de l’esforç̧ 
pesquer que no es comptabilitza, ja que qualsevol 
pescador a bord de l’embarcació queda cobert per 
una única llicència. Al contrari, també pot passar 
que una persona disposi de més d’una llicència. Al-
gunes millores sobre la noció de l’esforç pesquer, el 
temps invertit i les captures realitzades seran fruit de 
les dades obtingudes de l’aplicació de telèfon mòbil 
Diari de Pesca Recreativa, finançada per l’Impost de 
Turisme Sostenible i ja operativa a les onze reserves 
marines d’interès pesquer de les Balears. Aquesta 
aplicació permet recopilar més informació sobre la 
pesca recreativa d’embarcació realitzada a les reser-
ves marines del litoral balear, i comptabilitza quants 
dies es fan sortides, quantes persones hi participen 
i què capturen. Actualment, també s’utilitza per re-
portar les captures dels pescadors submarins de les 
reserves marines del Migjorn de Mallorca i de la ba-
dia de Palma. En el futur, és probable que la decla-
ració de les captures s’ampliï a la resta de modalitats 
de pesca recreativa, la qual cosa permetrà obtenir 
dades més precises de pressió pesquera. 

Per a més informació sobre on, què i com s’ha 
d’efectuar la pesca recreativa es recomana descar-
regar l’aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa, o 
bé la lectura del «Llibret de pesca recreativa a les 
Illes Balears»2 del Servei de Recursos Marins de la 

Direcció General de Pesca i Medi Marí (Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les 
Illes Balears).

RESULTATS

El nombre de llicències vigents totals per any emeses 
per la Direcció General de Pesca i Medi Marí entre 
1997-2021 oscil·la entre un mínim de 2.313 llicències 
l’any 1997 i un màxim de 51.350 llicències l’any 2010 
(figura 1). Aquestes tendències s’han d’interpretar en 
el context dels canvis en la normativa i la vigència 
explicats a la metodologia. 

L'anàlisi de les llicències per tipus mostra que les 
llicències individuals tenen les mateixes tendènci-
es de creixement i decreixement que les llicències 
totals, ja que aquesta modalitat de pesca és la ma-
joritària (figures 1 i 2). 

L’increment de les llicències individuals és molt gran 
fins a l’any 2004. No obstant això, s’ha de tenir en 
compte que abans del 1999 hi havia diferències de 
prestacions i cost entre les llicències estatals i autonò-
miques que originen valors baixos de llicències a l’inici 
del seguiment temporal. En els anys 2005 i 2006 s’es-
tabilitzen els valors de llicències individuals i minven a 
partir dels anys 2007 i 2008 (figura 1). Aquest descens 
podria explicar-se per l’entrada en vigor l’any 2007 de 
la llicència de pesca d’embarcació, que se separa de la 
llicència individual, i que a més té una durada de tres 
anys i permet pescar a un màxim de cinc persones sense 
necessitat que disposin d’una llicència individual. Mal-
grat que es manté l’augment progressiu de les llicències 
d’embarcació, durant els anys 2009 i 2010 es registra 
un increment de les llicències de pesca individual que, 
a falta d’estudis més precisos, podria estar relacionada 
amb la crisi econòmica del moment.

A causa de la normativa de 2011, que exigeix tenir 
llicència d’embarcació en aigües exteriors, s’obser-
va un increment continuat de llicències de pesca 
d’embarcació i un descens important del nombre 
de llicències individuals fins a l’any 2014 (figura 1). 
Aquesta tendència es va fer molt evident a l’illa de 
Menorca, perquè una part molt important de les 
zones de pesca estan situades en aigües exteriors.

L’any 2014, a causa de l’aprovació de la normativa 
que exigeix disposar de llicència de pesca des d’em-
barcació també per a aigües interiors, s’observa un 
increment progressiu de les llicències d’embarca-
ció fins al 2016, en què el nombre s’estabilitza en 
~ 12.000-12.650 llicències fins al 2021 (figura 1). 
Quant a les llicències individuals, el 2014 passen a 
tenir de dos a tres anys de vigència, cosa que s’ob-
serva amb una disminució i una fluctuació́ de les 
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llicències entre aquests anys. Actualment, les llicèn-
cies individuals vigents s’estabilitzen al voltant de les 
34.000. 

L’any 2021, el nombre d’embarcacions de pesca 
professional d’arts menors és de 249 (dades de les 
embarcacions d’alta definitiva proporcionades per la 
Federació Balear de Confraries de Pescadors), men-
tre que les llicències vigents d’embarcació d’esbarjo 
són unes 12.600 (dos ordres de magnitud més gran). 
Això suposa que la xifra d’usuaris del sector recreatiu 
és 50 vegades més gran que la del sector de pesca 
professional d’arts menors. 

Les llicències vigents que es mantenen més estables 
en el temps són les de pesca submarina, amb uns 
valors al voltant de les 1.400 llicències els darrers 
anys. Finalment, la pesca esportiva mostra una dis-
minució de més de la meitat de les llicències vigents a 
partir del 2008, i passa de 1.770 l’any 2007 a 696 el 
2021. Les llicències de pesca esportiva s’han expedit 
principalment per a Mallorca i Eivissa. 

És important mencionar que l’any 2020, després del 
període de confinament, es varen incrementar les lli-
cències, sobretot el nombre de llicències de pesca in-
dividual. Aquests valors s’han mantingut l’any 2021, 
quan les llicències vigents totals de pesca recreativa 
assoleixen la xifra de 49.206; per tant, es registren 
5.798 llicències més que l’any 2019 (any prepandè-
mia). Aquests increments deriven de 5.329 llicències 
més de tipus individual, 345 més de tipus embarcació 
i 127 més de tipus submarina. 

L’any 2021, el tipus de llicència de pesca recreativa 
més sol·licitada és la individual, amb 34.415 llicèn-
cies vigents, un 70 % de les llicències totals (figura 
2). La segueixen la pesca d’embarcació, amb 12.644 
llicències vigents, un 26 % de les totals; la pesca sub-
marina, amb 1.451 llicències, un 3 %; i l’esportiva, 
amb 696 llicències, un 1 %.

CONCLUSIONS

  → S’observa un gran increment de llicències in-
dividuals entre els anys 1997-2004, degut a 
canvis en la normativa vigent que generen mo-
dificacions en la durada i el cost de les llicèn-
cies estatals i les autonòmiques. 

  → Els nombres màxims de llicències totals vigents 
de pesca recreativa (49.000-51.350) es registren 
entre els anys 2009-2012 (coincidint amb la crisi 
econòmica) i entre 2020-2021 (coincidint amb la 
crisi sanitària derivada de la Covid-19). 

  → Les llicències totals vigents l’any 2021 són 
49.206, la qual cosa suposa un increment del 
12 % des de l’any prepandèmia 2019. Aquest 
increment es deriva principalment de l’augment 
del nombre de llicències individuals, que són les 
majoritàries.

  → El tipus de llicència de pesca recreativa més sol-
licitada és la de pesca individual (70 %), seguida 
de la d’embarcació (26 %), la submarina (3 %) i 
l’esportiva (1 %). 

Figura 1. Nombre total de llicències de pesca recreativa marítima i per tipus de modalitat (individual, 
d’embarcació, submarina i esportiva) a totes les Illes Balears entre els anys 1997 i 2021. Font: Direcció 
General de Pesca i Medi Marí (Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes 
Balears).
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  → Les llicències des d’embarcació mostren un in-
crement gradual des del 2007 (any en què es 
varen establir, amb 1.703 llicències) fins al 2016, 
en què s’estabilitzen al voltant de les 12.000-
12.600 llicències fins avui. Aquest increment 
està causat per la implementació de la norma-
tiva que l’any 2011 exigia llicència per a pesca 
des d’embarcació en aigües exteriors, i l’any 
2014, en aigües interiors. 

  → Les llicències de pesca submarina són les que 
es mantenen més estables de totes les modali-
tats de pesca recreativa, amb aproximadament 
1.400-1.500 llicències des del 2003. 

  → Les llicències de modalitat esportiva són les 
menys representatives, amb valors al voltant de 
700 llicències l’any 2021. 

  → Comparant les embarcacions de pesca profes-
sional d’arts menors amb les llicències recrea-
tives des d’embarcació, s’estima que el sector 
recreatiu és 50 vegades més gran; i. e. per cada 
embarcació de pesca d’arts menors hi ha 50 lli-
cències de pesca recreativa des d’embarcació.
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Figura 2. Percentatges del nombre de llicències l’any 2021 dels quatre tipus de pesca recreativa 
marítima (individual, d’embarcació, submarina i esportiva). Font: Direcció General de Pesca i Medi Marí 
(Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears).
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