
Divulgació de la recerca 
   Juny de 2013 
 

 

La tesi doctoral de Josep Coll Montserrat avalua la validesa 
de les eines de gestió pesquera al litoral balear 
 
La tesi doctoral de Josep Coll Montserrat, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha 
avaluat la validesa de les eines de gestió pesquera al litoral balear. L’estudi Avaluació dels esculls 
artificials i de les reserves marines com a eines de gestió dels recursos íctics litorals a les Illes 
Balears l’ha dirigit el doctor Antoni Garcia Rubies, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
(CSIC).  
 
La recerca s’ha centrat en l’ús d’esculls artificials per millorar la pesca d’arts menors. 
L’investigador ha demostrat que els esculls artificials han generat un comunitat de peixos rica i 
comparable a la de fons naturals. Tot i això, l’efecte dels esculls artificials sobre les pesqueries ha 
estat de perfil baix. El volum total dels esculls artificials no sobrepassava els 600 m3 en cap cas, 
una xifra baixa que és difícil que incrementi significativament la biomassa de peix respecte a la 
que hi ha sobre fons naturals. 
 
Així mateix, l’autor ha demostrat que, malgrat que el principal efecte dels esculls artificials és el 
d’agregar peix, aquests dispositius artificials no han augmentat el risc de sobrepesca, perquè 
l’esforç que es desenvolupa sobre els esculls és moderat, i l’ormeig principal que empra la flota 
d’arts menors, el tremall, és molt poc eficient sobre aquest tipus d’hàbitat.  
 
L’altra eina de gestió avaluada, les àrees marines protegides, ha ofert resultats positius tant en les 
zones de reserva integral com en les zones de reserva parcial, on les diferents modalitats estan 
regulades. En conjunt, la biomassa de peixos s’ha triplicat dins les reserves integrals i ha mostrat 
augments significatius en les reserves parcials, en funció de l’hàbitat i de les modalitats de pesca 
permeses. 
 
Les reserves integrals han permès així mateix establir punts de referència per avaluar la resta del 
litoral. El fet que les zones totalment protegides assolissin la seva capacitat de càrrega ha permès 
comparar i afirmar que, d’un conjunt de 28 llocs explotats de les Balears, des del sud de 
Formentera al nord de Menorca, tan sols el 15% es trobava en bones condicions de conservació, 
el 46% es trobava plenament explotat i el 39% restant molt sobreexplotat. L’investigador destaca 
que la gestió actual de les aigües de la serra de Tramuntana és del tot ineficaç. 
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