
Annex 5 – ESPÉCIES, CUPOS I TALLES MÍNIMES 
 

5.1 Espècies prohibides 
Aquelles espècies prohibides o sotmeses a mesures de protecció són totes aquelles prohibides en 

la actualitat, així mateix com en el futur o transitòriament per vedes, per la legislació vigent. 

 

A nivell orientatiu: 

Mol·luscs (Mollusca) 

Crustacis (Crustacea) 

Asteroïdeus (Asteroidea) 

Hippocampus (Hippocampus) 

Tonyina (Mediterrània) (Thunnus thynnus) 

Bacora (Thunnus alalunga) 

Tonyina d’ulls grossos (Thunnus obesus) 

Lluç (Merlucius merlucius) 

Peix espasa (Xiphias gladius) 

Marlins (Makaira spp.) 

Agulles (Tetrapturus spp.) 

Peix vela de l’Atlàntic (Istiophorus albicans) 

Aquelles espècies permeses per la pesca recreativa però amb especial protecció en campionats, 

que, per tant, estan prohibides son:  

 

Pleuronectiformes (peixos plans) 

Traquínids (aranyes) 

Lòfids (raps) 

Condrictis (peixos cartilaginosos) 

Peix lluna (Mola mola) 

Caçó (Galeorhinus galeus)  

Marrajo (Isurus oxyrinchus) 

 

 

 

 

 

 

5.2 Sistema per cupos i puntuació 

 

Grup 1: Límit de 2 peces per esportista. Cupo mixt (exemple: 1 mero i 1 Abadejo) 

- Mero (Epinephelus marginatus). Pes mínim 3.000gr. 

- Mero blanc (Epinephelus aeneus). Pes mínim 3.000gr 

- Cherna (Polyprion americanus). Pes mínim 3.000gr 

 

- Falso abadejo (Epinephelus costae). Pes mínim 2.000gr 

- Abadejo (Mycteroperca rubra). Pes mínim 2.000gr 

- Tachano (Mycteroperca rubra). Pes mínim 2.000gr 

 

Grup 2: Límit de 2 peces/espècie/jornada per esportista. Cada espècie te el seu cupo  

- Morena (Muraena helena). Pes mínim 3.000gr.  

- Congre (Conger conger). Pes mínim 4.000gr. 

 



Grup 3: Límit de 3 peces/espècie/jornada per esportista. Cada espècie te el seu cupo. Pes mínim 

500gr. 

- Déntol (Dentex dentex) 

- Llobarro (Dicentrarchus labrax) 

- Sard real (diplodus cervinus cervinus) 

- Urta (Pagrus auriga) 

- Ballesta (Balistes capriscus) 

- San pere (Zeus faber) 

- Bonítol (Sarda Sarda) y altres espècies túnids (listado, bacoreta) 

- Palometón (Lichia amia) 

- Tallahams (Pomatomus saltatrix) 

- Serviola (Seriola dumerili) 

- Corvina (Argyrosomus regius) 

- Berrugato (Umbrina cirrosa) 

 

Grup 4:  Límit de 7 peces/espècie/jornada per esportista. Cada espècie te el seu cupo. Pes mínim 

500gr.  

- Corba (Sciaena umbra)  

- Dorada (Sparus aurata) 

 

Grup 5: Límit de 7 peces/espècie/jornada per esportista. Cada espècie te el seu cupo. Pes mínim 

competicions autonòmiques 500gr i en competicions provincials (interclubs) 300gr.  

- Altres (totes espècies no descrites en altres grups) 

 

Grup 6: Límit de 5 peces/espècie/jornada per esportista. Cada espècie te el seu cupo. Pes mínim 

competicions autonòmiques 400gr i en competicions provincials (interclubs)  300gr. 

- Sarg (cada subespècie de sargs te el seu cupo separat) 

- Moll (Mullus barbatus) 

- Petarc (Symphodus tinca) 

- Mabra (Lithognathus mormyrus) 

- Oblada (Oblada melanura) 

- Salpa (Sarpa salpa) 

 

 

5.3 Agrupacions d’espècies 

Només aquestes especies compten com a un sola alhora de fer cupo i de bonificar com a 

una sola espècie: 
- Llises (Mugilidae) 

- Espets (Sphyraena sp.) 

 


