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tutors legals o en algun germà
a) En l’alumne: 1 punt
b) En algun dels pares, tutors legals o algun dels germans: 1 punt
Màxim: 2 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Pertinença a família nombrosa
a) Família nombrosa especial: 2 punts
b) Família nombrosa general: 1 punt
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre d’acord amb criteris objectius que hauran de ser
fets públics pels centres anteriorment a l’inici del procés d’admissió d’entre les publicades a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 6364
Decret 21/2007, de 23 de març, pel qual s’estableix la Reserva
Marina del Llevant de Mallorca
A l’empara del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos
marins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, des del 1999 la
Conselleria d’Agricultura i Pesca ha establert una xarxa de reserves marines al
litoral balear que ha demostrat ser una eina de gestió important per recuperar les
poblacions de peixos i per conservar-ne els hàbitats naturals.
L’àrea marina del llevant de Mallorca presenta un valor ecològic i pesquer
considerable, que es manifesta en una gran diversitat d’hàbitats i de comunitats
íctiques i bentòniques. Hi són representades les praderies de Posidonia oceanica, molt esteses tant sobre fons de roca com sobre fons d’arena, les quals actuen
com a zones d’elevada producció biològica i d’alevinatge d’espècies d’interès
pesquer. També cal destacar els fons coral·lígens i les comunitats cavernícoles
de les coves submarines del cap des Freu, dominades per esponges, briozous i
cnidaris, les quals constitueixen un dels sistemes faunístics més interessants i
singulars del nostre litoral. En conjunt, tot això fa que l’àrea sigui mereixedora
d’un alt grau de protecció.
D’altra banda, des del sector pesquer, i especialment des de la Confraria
de Pescadors de Cala Rajada, durant els darrers anys s’ha demanat que es declari una reserva marina a les aigües del nord-est de Mallorca. A més, des del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació també existeix la ferma intenció
d’establir una figura de protecció per a les aigües exteriors d’aquesta zona.
El Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a
les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la
mar Mediterrània; la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa
a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, i l’Ordre
del conseller d’Agricultura i Pesca, de 21 de setembre de 1993, per a la regulació de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura sobre praderies de fanerògames
marines en aigües de l’arxipèlag balear, protegeixen les praderies de fanerògames marines i obliguen les autoritats competents a vetlar-ne per la conservació.
Atès que la zona és explotada de forma tradicional i sostenible per les
embarcacions professionals d’arts menors de Cala Rajada i d’Alcúdia i per les
embarcacions recreatives dels ports del Llevant de Mallorca, i tenint en compte
que també és objecte de busseig recreatiu i que totes aquestes activitats tenen
una relació directa amb els recursos pesquers, es fa necessari regular-les en
aquesta zona per tal d’assegurar-ne el manteniment d’una manera compatible
amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius.
Així mateix, la zona inclou part dels llocs d’importància comunitària
(LIC) anomenats «badies de Pollença i Alcúdia» i «muntanyes d’Artà», aprovats
en el marc de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, i també inclou part de la zona marina
delimitada pel Pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) de la península de
Llevant (Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2005). Atès que aquest
Pla, d’acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO), ha de ser aprovat per decret del Govern de les
Illes Balears, és convenient declarar la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
mitjançant la mateixa forma de disposició reglamentària.
Durant el tràmit d’elaboració d’aquesta norma es va complir el que disposava l’article 1.3 del Reglament (CE) 1626/1994 del Consell, de 27 de juny,
pel qual s’establien determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pesquers a la Mediterrània, pel que fa a la comunicació als serveis de la
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Comissió Europea. No obstant això, en el moment d’aprovar aquest Decret el
Reglament comunitari esmentat ha estat derogat, encara que la comunicació
continua com a preceptiva en virtut del que disposa l’article 46 del Reglament
(CE) 850/1998 del Consell, de 30 de març, per a la conservació dels recursos
pesquers mitjançant mesures tècniques de protecció dels juvenils d’organismes
marins. També han estat consultades les entitats representatives dels sectors
afectats.
Aquest Decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva que, en
matèria de pesca marítima a les aigües de les Illes Balears, atribueix a la
Comunitat Autònoma l’article 30.51 de l’Estatut d’autonomia.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, d’acord
amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de 23 de març de 2007,
DECRET
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta norma és crear la Reserva Marina del Llevant de
Mallorca, representada cartogràficament en l’annex II d’aquest Decret i definida pels límits següents (posicions referides al sistema geodèsic mundial WGS84):
- Límit oest: línia entre la intersecció del meridià 003º 19,20’ E amb la
costa (cala Mata) i la intersecció del meridià 003º 19,20’ E amb la línia de delimitació d’aigües interiors que uneix el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’
E) amb el cap de Formentor (39º 57,70’ N / 003º 12,80’ E).
- Límit est: línia entre el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’ E) i la
intersecció del meridià 003º 19,20’ E amb la línia de delimitació d’aigües interiors que uneix el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’ E) amb el cap de
Formentor (39º 57,70’ N / 003º 12,80’ E).
- Límit sud: línia de costa entre el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’
E) i la intersecció del meridià 003º 19,20’ E amb la costa (cala Mata).
2. Aquesta zona s’ha d’abalisar i s’ha de senyalitzar d’acord amb la normativa vigent, i s’hi han de distingir tres tipus d’àrees:
– Àrea A o àrea de protecció especial, la delimitació i el règim jurídic de
la qual es fixen en l’article 2.
– Àrea B o àrea d’ús restringit, la delimitació i el règim jurídic de la qual
es fixen en l’article 3.
– Àrea C, formada per la resta de reserva marina no compresa en els apartats anteriors, el règim jurídic de la qual es fixa en l’article 4.
Article 2
Àrea A o de protecció especial
1. Dins la zona de la reserva marina es declara una àrea de protecció especial, definida pels punts geogràfics que s’indiquen a continuació (posicions referides al sistema geodèsic mundial WGS-84):
– Intersecció del meridià 003º 21,00’ E amb la línia de costa (cap de
Ferrutx).
– 39º 49,00’ N / 003º 21,00’ E.
– Intersecció del paral·lel 39º 49,00’ N amb la línia de delimitació d’aigües interiors que uneix el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’ E) amb el
cap de Formentor (39º 57,70’ N / 003º 12,80’ E).
– Intersecció del meridià 003º 23,85’ E amb la línia de delimitació d’aigües interiors que uneix el cap des Freu (39º 44,90’ N / 003º 27,65’ E) amb el
cap de Formentor (39º 57,70’ N / 003º 12,80’ E).
– Intersecció del meridià 003º 23,85’ E amb la línia de costa (a l’est de la
penya des Llamp).
2. En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus de pesca marítima, l’extracció de flora i de fauna marines, l’ancoratge d’embarcacions i el busseig amb
escafandre autònom. Això no obstant, la Direcció General de Pesca pot autoritzar l’ancoratge, la immersió i la presa de mostres de flora i fauna amb finalitats
científiques o divulgatives.
Article 3
Àrea B o d’ús restringit
1. Dins la zona de reserva marina es declara una àrea d’ús restringit, que
comprèn les aigües circumdants de l’illot del Faralló d’Albarca dins un radi de
0,2 milles marines, amb centre al punt de coordenades geogràfiques 39º 46,23’
N / 003º 24,30’ E.
2. Dins aquesta àrea la Conselleria d’Agricultura i Pesca ha d’establir
limitacions complementàries a les disposicions generals de la reserva per a totes
les activitats que afectin els recursos marins vius. Mentre això no es faci, seguirà la regulació definida per a l’àrea C.
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Article 4
Àrea C o resta de la reserva marina
1. En la resta de la reserva marina o àrea C es prohibeix tota classe de
pesca marítima i d’extracció de flora i fauna marines, amb les excepcions
següents:
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Trampes:
- Nanses per a invertebrats: el nombre màxim de nanses permès per
embarcació és de 300.
Queda prohibida la utilització de qualsevol altre tipus d’ormeig.
Article 6
Pesca recreativa des de terra i embarcació

a) L’exercici de la pesca marítima professional de la modalitat d’arts
menors, amb les característiques que s’estableixen en l’article 5.

1. Els ormeigs i les modalitats permesos per a la pesca recreativa des de
terra i des d’embarcació dins l’àrea C de la reserva marina són els següents:

b) L’exercici de la pesca marítima recreativa des de terra i des d’embarcació, amb les característiques que s’estableixen en l’article 6.

- Fluixa i curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears
- Potera, entre la sortida i la posta del sol
- Volantí
- Canya des de terra
- Rall
- Salabre
- Corda, bou i baveró per a la recollida de puu

c) L’exercici de la pesca submarina, amb les característiques que s’estableixen en l’article 8.
d) La presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques
o divulgatives, que necessita l’autorització expressa de la Direcció General de
Pesca.
2. Resten absolutament prohibides la captura i la retenció a bord de les
espècies incloses en l’annex I d’aquest Decret. En el cas de captura accidental
d’algun exemplar, ha de ser llançat a la mar immediatament, tant si és viu com
si és mort.
Article 5
Pesca professional d’arts menors
1. Per a l’exercici de la pesca d’arts menors s’establirà un cens en què
només es podran inscriure les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Cala Rajada i d’Alcúdia, i aquelles que, adscrites a una altra confraria,
puguin demostrar l’habitualitat en la pesca dins la zona de la reserva marina i el
port base de les quals sigui a una distància no superior a 24 milles de la reserva. Una vegada inscrites en aquest cens, les embarcacions que acreditin la professionalitat d’acord amb la normativa vigent a les Illes Balears podran sol·licitar l’autorització per a la pesca professional d’arts menors en l’àrea C de la
reserva marina, la qual serà lliurada o renovada anualment per la Direcció
General de Pesca. Els pescadors d’aquestes embarcacions, a l’efecte del seguiment de l’activitat pesquera i de l’evolució dels recursos marins dins la reserva,
hauran de dur un registre de les captures obtingudes i hauran de formalitzar els
documents que se’ls subministraran juntament amb l’autorització.
2. Els ormeigs permesos per a la pesca professional d’arts menors dins l’àrea C de la reserva marina són els següents:
Arts d’emmallament:
– Tremalls i boleros: exclusivament entre l’1 de maig i el 31 d’octubre; la
malla mínima és de 100 mm (4 passades) i es permet calar fins a 2.000 m per
embarcació i dia.
– Xarxes per a la sípia: exclusivament entre el 20 de febrer i el 30 d’abril;
la malla mínima és de 80 mm (5 passades) i es permet calar fins a 2.000 m per
embarcació i dia.
– Xarxes i tremalls per al moll: exclusivament entre el 15 d’agost i el 31
d’octubre; la malla mínima és de 50 mm (8 passades), i es permet calar fins a
1.000 m per embarcació i dia i durant un temps màxim de 3 hores, fent primes
o albes.
– Tremalls per a la llagosta comuna o roja: exclusivament entre l’1 de juny
i el 31 d’agost; la malla mínima és de 133 mm (3 passades), i es permet calar
durant un temps màxim de 20 hores.
– Xarxes per al verderol: exclusivament entre el 15 de setembre i el 30 de
novembre; la malla mínima és de 80 mm (5 passades), i es permet calar fins a
2.000 m per embarcació i dia i durant un temps màxim de 3 hores, fent primes
o albes.
Arts de parada:
- Solta
- Almadravilla
- Moruna
Llampuguera
Jonquillera
Ormeigs d’ham:
- Volantí
- Potera
- Fluixa i curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears
- Llença
- Palangró: exclusivament entre el 15 de novembre i el 29 de febrer, i sempre a profunditats superiors a 30 m; el nombre màxim d’hams permès per
embarcació és de 500.

Queda prohibit qualsevol altre ormeig o modalitat.
2. Els dies hàbils per a la pesca recreativa des de terra i embarcació són
els dissabtes, els diumenges i dos dies feiners que ha d’establir el director general de Pesca mitjançant una resolució anual.
3. Per a la pesca amb canya des de terra i per a la pesca amb volantí o potera des d’embarcació s’estableix el màxim d’una canya o línia per pescador i de
tres hams o dues poteres per línia.
4. S’estableix per a la pesca de fluixa i de curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears, un màxim de dues línies per embarcació.
5. Per a totes les modalitats de pesca recreativa, excepte per a la pesca del
raor, s’estableix una mida mínima de l’ham de 7 mm d’amplària interior (sinus).
Per a la pesca de volantí amb l’embarcació ancorada o a profunditats superiors
a 35 m s’han d’utilitzar hams amb una amplària interior (sinus) mínima de 8,5
mm.
6. Les embarcacions amb llicència de pesca recreativa col·lectiva han de
sol·licitar una autorització especial, que serà lliurada o renovada anualment per
la Direcció General de Pesca.
7. En qualsevol cas s’han de respectar les quotes màximes de captura que
s’estableixen en el Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca
esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel
Decret 61/2002, de 19 d’abril, i en la resta de normativa vigent en la matèria.
8. A l’efecte del seguiment de l’activitat pesquera i de l’evolució dels
recursos marins dins la reserva, els pescadors recreatius han de comunicar les
captures obtingudes a la Direcció General de Pesca.
Article 7
Pesca del raor
Els hams per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) han de tenir, com
a mínim, una mida de 5,7 mm d’amplària interior (sinus). Aquests hams també
es poden utilitzar, durant l’època hàbil per a la pesca del raor, per capturar altres
espècies típiques dels fons arenosos que s’hi associen.
Article 8
Pesca submarina
1. Per a la pesca submarina dins l’àrea C de la reserva marina s’estableixen les limitacions següents:
- Els dies hàbils són els dissabtes, els diumenges i dos dies feiners que ha
d’establir el director general de Pesca mitjançant una resolució anual.
- S’estableix una limitació de talla per a la captura de les espècies
següents:
Espècie
Sard reial (Diplodus cervinus)
Sard (Diplodus sargus)
Variada (Diplodus vulgaris)
Llobarro (Dicentrarchus labrax)
Anfós blanc (Epinephelus aeneus)
Xerna (Epinephelus caninus)
Anfós llis (Epinephelus costae)
Anfós (Epinephelus marginatus)
Tord massot (Labrus merula)
Grívia (Labrus viridis)
Morena (Muraena helena)
Anfós bord (Mycteroperca rubra)
Escorball (Sciaena umbra)
Orada (Sparus aurata)

Talla mínima (cm)
30
25
20
43
53
53
53
53
28
30
95
53
35
37

– S’estableix una limitació de captura d’un exemplar per dia per al lloba-
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rro (Dicentrarchus labrax), el sard reial (Diplodus cervinus), totes les espècies d’anfós del gènere Epinephelus, el tord massot (Labrus merula), la grívia (Labrus
viridis), l’anfós bord (Mycteroperca rubra) i l’orada (Sparus aurata), i de dos exemplars per dia per a l’escorball (Sciaena umbra).
2. En qualsevol cas s’han de respectar les quotes màximes de captura que s’estableixen en el Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, i en la resta de normativa vigent en la matèria.
3. S’han d’establir llicències específiques individuals, que seran lliurades anualment per la Direcció General de Pesca, la qual en podrà fixar un nombre
màxim d’acord amb la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques (FBDAS) i en funció dels resultats dels estudis de seguiment realitzats a la reserva.
4. A l’efecte del seguiment de l’activitat pesquera i de l’evolució dels recursos marins dins la reserva, els pescadors submarins han de comunicar les captures obtingudes a la Direcció General de Pesca.
Article 9
Pesca esportiva
Dins tot l’àmbit de la reserva marina queda expressament prohibit fer competicions de pesca esportiva.
Article 10
Regulació de la pràctica del busseig
1. El busseig amb escafandre autònom dins l’àrea C de la reserva marina requereix un permís individual o col·lectiu, que ha de lliurar la Direcció General de
Pesca. Així, es consideren dues modalitats de busseig, amb diferent regulació:
a) Busseig recreatiu col·lectiu, que es fa a través de centres de busseig turístic o de clubs d’immersió.
Aquesta modalitat requereix un permís de la Direcció General de Pesca, que el concedirà amb validesa d’un any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre.
b) Busseig recreatiu de tipus individual, que es fa al marge dels centres de busseig turístic o dels clubs d’immersió i sense ànim de lucre.
Aquests bussejadors han de sol·licitar un permís a la Direcció General de Pesca, que serà de caràcter nominal i que tindrà una validesa temporal, a criteri de
la Direcció General de Pesca.
2. Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.
3. En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea portar, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (a excepció del ganivet de seguretat). Així mateix, les immersions a l’interior de les coves
submarines del cap des Freu i del cap de Ferrutx requereix una autorització especial, que ha de lliurar la Direcció General de Pesca.
4. Per bussejar en les zones de la reserva marina incloses en l’àmbit dels LIC anomenats «badies de Pollença i Alcúdia» i «muntanyes d’Artà», s’haurà de
complir, si escau, quan s’aprovi, la normativa dels plans de gestió d’aquests llocs.
5. La Direcció General de Pesca, en funció dels resultats del seguiment científic de la zona i amb l’informe tècnic previ del Servei de Recursos Marins, pot
modificar el règim de visites dins la reserva marina, i també pot fixar un nombre màxim d’immersions diàries i denegar els permisos als clubs o centres de busseig
amb antecedents d’incompliment de la normativa vigent.
Article 11
Mesures de control i de regulació
Els vigilants de la reserva marina, persones encarregades de les tasques de seguiment, de control i de vigilància de les activitats a la zona, poden formular les
denúncies pertinents en cas d’incompliment de la normativa vigent.
Article 12
Règim sancionador
Les infraccions del que es disposa en aquest Decret s’han de sancionar d’acord amb el que preveuen la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, i la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
Disposició transitòria
Els pescadors professionals que únicament disposin de xarxes amb llums de malla inferiors a les que s’estableixen en aquest Decret poden continuar utilitzant-les durant un període de devuit mesos, amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Pesca.
Disposició addicional
Es faculta la consellera d’Agricultura i Pesca per desplegar i per aplicar aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de març de 2007
El president,
Jaume Matas i Palou
La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores
ANNEX I
Llista d’espècies de peixos i d’invertebrats que és prohibit capturar a la
Reserva Marina del Llevant de Mallorca
Peixos
Escats
Gatvaire
Ferrassa
Romaguera
Tremolor ocelat
Mussoles

Squatina spp.
Scyliorhinus stellaris
Dasyatis pastinaca
Dasyatis centroura
Torpedo torpedo
Mustelus spp.

BOIB
Cavallets de mar
Agulletes
Reig
Corbina

Hippocampus spp.
Nerophis spp., Syngnathus spp.
Umbrina cirrosa
Argyrosomus regius

Crustacis
Cranca

Maja squinado

Mol·luscs
Corn
Ballaruga cònica
Pedra de Santa Llúcia
Pop trobiguera

Charonia rubicunda
Conus mediterraneus
Astraea rugosa
Octopus macropus
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