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Senyor/a, 
 
 
Ens adrecem a totes les societats de pesca per posar-los al corrent de la situació actual dels 
concursos de pesca marítima recreativa de superfície, tal com ens demana la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims, en el seu escrit adreçat al Consell Català de l’Esport, el 
passat 4 de maig.  
 
Com coneixeu, el procediment d’autorització dels concursos de pesca marítima recreativa, per 
part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) exigeix que les corresponents 
federacions facin arribar dins del primer trimestre de l’any, la seva sol·licitud acompanyada del 
calendari de concursos. Així mateix, un cop realitzat el concurs i en un termini màxim de 30 
dies, cal que les federacions enviïn la declaració de les captures obtingudes. En aquest sentit, 
la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ens ha informat que segueix sense disposar de 
la declaració de les captures corresponents als darrers concursos de pesca marítima 
recreativa de superfície autoritzats. Aquest fet i en compliment del criteri dictat per l’assessoria 
jurídica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va motivar que l’any 
2018, 2019 i 2020 no es pogués autoritzar cap concurs de pesca marítima recreativa de 
superfície a Catalunya; ja que aquestes dades són imprescindibles per conèixer l’estat del 
recurs i per a poder establir aquelles limitacions espacials o temporals necessàries per poder 
procedir amb les autoritzacions. 
 
D’altra banda, l’any 2021, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting no ha presentat 
la sol·licitud d’autorització de concursos de pesca recreativa de superfície.  
 
Amb l’objectiu de reconduir la situació d’aquesta activitat esportiva en el futur, informarem per 
escrit, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, tal com ens ha demanat la DGPAM 
en el sentit que només es podrà tramitar les futures sol·licituds de concursos de pesca 
marítima recreativa de superfície entrades en temps i forma, i aportant la declaració de les 
captures corresponents als darrers concursos de pesca marítima recreativa de superfície 
autoritzats. En cas contrari, no es podrà autoritzar cap concurs de pesca marítima recreativa 
de superfície a Catalunya. És important redreçar aquesta situació per evitar que s’incorri en 
situacions tipificades com a infracció molt greu per la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i 
acció marítimes. 
 
Atentament, 
 
Esplugues de Llobregat, signat digitalment, 
 
 
 
 
 
El director del Consell Català de l’Esport 
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