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Informació sobre la documentació necessària per a la pràctica de la Pesca
submarina:
Per a la pràctica correcta de la pesca submarina segons les diferents
disposicions legals que l’afecten, cal comptar amb aquesta documentació:
- permís d’armes (llicència federativa)
- assegurança (llicència federativa)
- permís de la Generalitat de Catalunya per a l’extracció de peix
- certificat mèdic vigent
La llicència federativa és un únic document que compleix funcions diferents:
- com a permís d’armes obligatori, permet el transport i la utilització de
fusells de pesca submarina segons el que disposa la llei -Reial Decret
137/1993 (BOE número 55/1993), del 29 de gener del 1993, sobre el
reglament d'armes (29/01/1993).
- com a assegurança, dóna cobertura mundial sigui quina sigui la
modalitat d'activitat subaquàtica que es practiqui; en aquest enllaç es pot
consultar la informació més rellevant sobre l'assegurança federativa:
Informació sobre la llicència federativa
- com a pòlissa de responsabilitat civil, cobreix danys a tercers fins a 3,5
milions d’euros
- com a llicència federativa, permet prendre part en els concursos que
s'organitzen en l'entorn dels clubs -selectives, opens...- i del departament de
Pesca Submarina -Campionat de Catalunya...
Per tramitar la llicència federativa, es pot recórrer a qualsevol club federat:
Clubs federats
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D’entre ells, els clubs que tenen una presència important de la pesca
submarina entre les seves activitats habituals són aquests: Clubs pesca
submarina
La tramitació de les llicències des dels clubs es fa en línia i l’expedició física de
la llicència per part de la FECDAS es fa el mateix dia en què es rep el
comunicat de tramitació.
D’altra banda, en l’àrea del llos web de la FECDAS dedicat a la Pesca
submarina es pot trobar informació general que pot ser d’interès: Pesca
submarina al web de la FECDAS
Pel que fa al permís de la Generalitat de Catalunya per a l’extracció de peix, es
pot gestionar a través d’aquest enllaç
En relació a l’ordre de la tramitació de la documentació, el tram federatiu i el
tram relacionat amb la Generalitat es poden resoldre en paral·lel.
Per tramitar el permís de la Generalitat cal comptar amb el certificat mèdic i
fer-lo arribar a l’Administració.
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