
Annex 6 - MARC NORMATIU PESCA SUBMARINA 

A continuació s’exposa la llista de normativa que els pescadors submarins que 
participen en proves del calendari de la FECDAS han de conèixer. 

Cap de les normes que s’exposen fa únicament referència a la pesca submarina. És 
més, en algunes d’elles ni tan sols hi és, però sí que en totes, d’alguna manera o altre, 
hi ha algun aspecte que afecta al seu desenvolupament. 

Aquesta llista, malgrat molt acurada, pot no ser exhaustiva. En aquest sentit 
recomanem als esportistes que paulatinament consultin els departaments de pesca 
de les diferents administracions per estar al dia de qualsevol eventual canvi. 

 Reial Decret sobre traçat de línies de base rectes en desenvolupament de la Llei 
20/1967, de 5 d’abril, sobre extensió de les aigües jurisdiccionals espanyoles a 12 
milles, a efectes de la pesca. 

 Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa. 
 

 Ordre de 14 d’octubre de 1997 per la que s’aproven les normes de seguretat per 
l’exercici de les activitats subaquàtiques. 

 

 Decret 100/2000, de 26 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca 
recreativa. 

 

 Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableix el procediment per 
l’autorització i la realització dels concursos de pesca marítima recreativa. 

 Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat. 
 

 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 per determinades 
espècies. 

 

 Reial Decret 747/2008, de 9 de maig, pel que s’estableix el Reglament del règim 
sancionador en matèria de pesca marítima en aigües exteriors. 

 Ordre ARM/956/2009, de 16 d’abril, per la que es modifica l’Ordre 
ARM/1244/2008, de 29 d’abril, per la que es regula la pesquera de la tonyina 
vermella a l’Atlàntic Oriental i la Mediterrània. 

 LLEI 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes. 
 

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


