
LA PESCA: VALORACIÓ ECONÓMICA

CarIes Das

Introducci~

La diversital de fonts documenlals i la poca fiabilital i
delall de molles de les dades económiques relacionades
amb la pesca fan molt difícill'estudi de la distribució d'a
quest paramelre i de la seva incidencia en el desenvolupa-,
ment de I'acció pesquera, En realiLaI tenim disponibles
tan sois dues fOnls documenlals: d'uria pan 1'E.~/adt:~/ictJ

Nacional PI!,~QII('ru i de I'allra les dades estadisliques
subministrades pel ('/11l1i/(' de Pe.~cu del Medi/erráneo. De
fel cada una d'aquestes dues fonts te el maleix origen: les
dades subminislrades per les confraries de pescadors
existents en el liloral calala, No obsLant aixo. es conslala
una cena diferencia entre 'les dades de les dues fonts
documentals, cosa que si be poI semblar incomprensible
obeeix al seguent esquema: les dades son confeccionades
seguinl criteris poc eslrictes i canvianls segons'el desli de
les maleixes series de dades. Des del PUnl de visla
económic hi ha. pero, un fel imponanl que cal conSlalar'
la venda del peix a les 1I0tges es perfeclament conlrolada
pel que fa al venedor -barca de pesca-, al comprador i a
la quanlilal oblinguda per panida de peix, Aixó es for<;al
pel fel que és a panir d'aquesles anotacions que es faran
les corresponents Iiquidacions de venda i la confraria
cobrara els percentalges establens, aixi com també el
pagamenl de la Seguretat Social. Aixó significa que la
quanliLat económica global oblinguda per cada barca
cada día que passa per la 1l01ja es perfeclament anolada.
Ara be el que ja no es lan segur es el pes lolal de peix
venUl, i aixó incideix no sois pel que fa allOlal, sino moll
especialmenl quan es pretén fer una análisi més ajuslada
relacionant el valor económic del peix, per cada una de
les especies, ni tan sois el de les mes imponanls, no es
objecle d'anolació en el momen! ¡:le la venda, cosa que
d'allra banda resullaria summamenl difícil si es le en
comple que sovinl els pescadors acostumen a barrejar les
espécies en les caixes paneres segons variades combina·

'cions que en milloraran la cOlilzació. ¡:>erqué resullen mes
atraclives als ulls deis compradors. Aquesla siluació es
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dona tanl en les 1I0lges petites com en les grans, com es
ara el Mercal dé! Peix de Barcelona, si bé en aquesl darrer
cas I'abundancia deis diferents lipus de peix, al qual cal
afegir el peix de fora, compl ica for<;a mes la inlerpretació
de les dades oblingudes.
La situació ha millorat considerablement des del momenl
en qué totes les 1I0lges han inslaHal bascules i cada caixa
es pesada abans de sOtmelre·!a a la venda. Anys enrera el
peix era presental o bé en les caixes de fusla genera!me[lt
emprades entre els pescadors o bé en cofes o paneres ¡ el
pes no era anotal. Aquesl podía ser dedu'ü de manera
aproximada lenin! compte el pes aproxi':Tlat de cada una
d'aquesles unilals ~ixa o panera- segons les espécies
mes imponanlS. La inlroducció obligatoria de la pesada
ha comporLaI un altre canvi en la forma de vendre el peix:
quan el subhaslador va cantant els successius preus,
sempre a la baixa, avui fa referencia al preu del quijo,
menlre que abans es canlava directamenl el preu de la
caixa o la cofa.
En la lectura de les anligues esladisliques de qualsevol
tipu : captures, valoració económica referida a les espe·
cies, elC, lrobem solamenl informacions valides per a una
idenlificació de la lendencia (augment o disminució de
cene especies, tipus de pesca o valor económicl. En
aquesl sentit. les series de dades. repelim una vegada mes.
cal prendre-Ies com a indicadors de cenes lendencies i no
pas com a aUlénlics valors comparalius. Ha estat més
recemment que les esladísliques de pesca han mostral un
notable millorament. que en bona pan hem d'alribuir a la
tasca de conscienciació dUla a terme pel Comité de P('SCII

del Met/i/(,/,1'lil/('o, que lé la seva seu a Caslelló de la Plana.
Sembla que una visió deis valors económics adequats per
lal d,e copsar, encara que sigui de forma elemenla1. la seva
variació en I'espai i ellemps i unes cenes con nOlacions es·
lruclurals, hauria de descansar sobre un seguII de para·
melres, que són els que es troben a la laula 1: nombre de
valxells, Jornades o dies de pesca, nombre de I ripulams,
captura 10lal per dia i cavall de for<;a, caplura per dia i lri·
pulanl. valor ecónómic global per cavall, preu milja. cap-

105



PESCA~ VAWRACIÓ ECONOMICA

Caries Das

Introducció

La diversitat de fonts documentals i la poca Iiabilitat i
detall de mol tes de les dades economiques relacionades
amb la pesca fan mol! dificil I'esludi de la distribució d'a
quest panimelre i de la seva incidencia en el desenvolupa-.
ment de l'acció pesquera. En reaJitat tenim disponibles
tan sois dues fonts documentals: d'un'a part l'ültldistiC()
Nl/cílllwl Pe.\q l/er(1 i de l'alt ra les dades estadist iques
subministrades pel ('lIIl1í,é de PesC() del Mediterral1ell. De
fet cada una d'aquestes dues fonls lé el mateix origen: les
dades subminiSlrades per les confraries de pescadors
existents en el litoral catalá, o obstanl aixó, es constata
una certa diferencia enlre 1es dades de les dues fonls
documenlals, cosa que si be poI semblar incomprensible
obeeix al seguem esquema: les dades són confeccionades
seguint criteris poc estrictes i canviants segons' el dest i de
les matéixes series de dades. Des del punt de visla
económic hi ha, peró, un fel important que cal conslatar:
la venda del peix a les 1I0lges és perfectament conlrolada
pel que fa al venedor -barca de pesca-, al comprador i a
la quanlilat oblinguda per partida de peix. Aixó es fOrYil
pel fet que és a partir d'aquesles anotacions que es faran
les corresponents Iiquidacions de venda i la confraria
cobrara els percenlatges establerts, aixi com tambe el
pagamem de la Seguretat Social. Aixó significa que la
quantital económica global obtinguda per cada barca
cada día que passa per la !Iotja es perfectament anotada,
Ara be el que ja no es tan segur es el pes total de pei"
venut, i aixó incideix no sois pel que fa allotal. sinó moll
especialment quan es pretén fer una amilisi més ajuslada
relacionant el valor económic del peix, per cada una de
les especies. ni tan soIs el de les mes importants, no és
objecte d'anolació en el moment .de la venda, cosa que
d'altra banda resultaria summament dificil si es té en
compte que sovinl els pescadors acostumen a barrejar les
especies en les caixes paneres segons variades combina·

.cions que en mil10raran la cotització, ;>erque resulten mes
alractives als ulls deis compradors, Aquesta situació es

3.05.03

dóna tant en les 1I00ges petites com en les grans, com es
ara el Mercat d~1 Peix de Barcelona, si be en aquesl darrer
cas I'abundancia deis diferents tipus de peix, al qual cal
afegir el peix de fora, complica forca mes la interpretació
de les dades obtingudes.
La siluació ha milloral considerablement des del momenl
en que loles les 1I00ges han instaHat bascules i cada caixa
es pesada abans de sotmetre-Ia a la venda. Anys enrera el
peix era presental o be en les caixes de fusta generalmepl
emprades entre els pescadors o be en cofes o paneres i el
pes no era anotat. Aquest podia ser deduil de manera
aproximada teninl compte el pes aproximal de cada una
d'aquestes unilals -caixa o panera- segons les especies
més importanlS, La introducció obligatória de la pesada
ha comportat un allre canvi en la forma de vendre el peix:
quan el subhastador va cantant els successius preus,
sempre a la baixa, avui fa referencia al preu del quilo,
mentre que abans es cantava direClamenl el preu de la
caixa o la cofa.
En la leclura de les amigues estadistiques de qualsevol
tipus: captures. valoració económica referida a les espe·
cies. elc. trobem solament informacions valides per a una
identificació de la tendéncia (augment O disminució de
cenes especies, lipus de pesca o valor económicl. En
aquesl senlí!. les series de dades, repetim una vegada mes.
cal prendre-Ies com a indicador~ de certes lendéncies i no
pas com a aUlentics valors comparalius, Ha eSlal mes
recenlmenl que les estadisliques de pesca han mOSlral un
notable milloramem, que en bona pan hem d'alribuir a la
tasca de conscienciació dUla a lerme pel ('(//lIit'; de PesCtl

del Medí/arcille", que u~ la seva seu a Caslelló de la Plana.
Sembla que una visió deis valors económics adequals per
lal d~e copsar. encara que sigui de forma elemental. la seva
variació en I'espai i ellemps i unes cenes connolacions es,
lruclurals, hauri~ de descansar sobre un seguil de para·
melres, que són els que es troben a la taula r: nombre de
vaixells. jornades o dies de pesca. nombre de tripulants.
caplura lOlal per dia i cavall de forYi. capl ura per día i lri
pulanl. valor económic global per cavall, preu milja. cap-
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lura 10lal en Iones 1 valor economlc global. Aixo pel que
fa a la pesca de róssec. seguramenl la mes inleressanl
quanl a reslrucluració del semil económic de la pesca.
Respecte a la pesca de cercle -leranyines-. les dades dis
ponibles són menors: caplura per día i Iripulal1l. valor
económic per cavall de forya. preu milja. caplura lotal i
valor económiG global (v. laula ID. Cal assenyalar que la
II1cluSIÓ de la pOlencia es un faclor moh importanl en la
pesca de róssec. ja que el poder de pesca es considera es·
lretament relacional amb aquesl faclor; en el cas de la
pesca al lIum es considera un faclor mes accessori i per
lanI el parametre valor economic/polencia en realnat ex
pressa la relació enlre dos faclOrs amb una correlacló mes
avial minsa. Pel que fa a la pesca amb ans pelilS -lres
mall , solles. boleros, palangres. nanses. elC.- es POI dlr
que no exisleixen dades que.hom pugui considerar mini·
mamenl liables. Aixó es moh greu quan es fa esment de la
pesca de comenyament de segle, anys en que aquesls lipus
de pesca eren forya imponams, peró darreramcnl. com
que quasi ha desaparegul aquesl lipus de pesca. el buil es·
ladislic le menys ressonancia. Ha estat darreramcl1\. quan
s'ha experimenlal una cena rcvifalla en aquesta direcció.
que ha calgul un mes fon inlel1l d'assolir una informació
eSladislica de la pesca que cobrelxi la 100alilal de les varia
des formes de pescar i no solamem la de cercle o el 1Ium i
el rósst:c.
U11 ahi-e aspecle que cal esmel1lar es la dislribució geogra
rica I ragrupamem de les dades. Pel que fa a la pesca de
róssec la divisió lerrilorial i ragrupament de dades corres
ponen a les anomenades ajudanlies de Marina. que en
nombre de deu es reparteixen el liloral calala des de la
frontera amb Franca fins allimil amb la provincia de Cas
le lió de la Plana. Cal fer esmenl que en cada una d·aques·
les fraccions delliloral, hi sol haver un unic pon d'impor
¡ancia pesquera. encara que en algunes 'ocasions aqueSI
no es precisamem el que serveix de seu a radminislració.
Aixi. per exemple, en ellerme de rajudanlia de Sam Feliu
de <..iuixols el pon imponanl es Blanes i en la de Malaró
ha es Arenys de Mar. El maleix succeeix en el cas de Tor·
l!)sa. la pesca de róssec de la qual le lIoc en realilal a
rAmellla de Mar. Quanl a la pesca de cercle -leranyines-,
les dades són agrupades per provincies -Girona, Barce·
lona i Tarragona-, cosa que desdibuixa fonamenl el sen
lil de la pesca i les corresponel1ls implicacions económi·
queso Es cert que en rüt/uJ¡\tíc(/ l\'"cirIllU/ ¡/(' Pe.\W es pos·
sible deSlriar les especies pelagiques. normalmem pesca
des amb les leranyines, per ajundanlies, peró aqui hem
consideral forya mes fiables les dades procedents del Co
mí/(; de f(·.\('(/ ,/(./ Meúí/artille". En aquesl \¡pus de pesca
cal esmentar encara un allre faclor importanl. tanl pel
que fa a les capl u res com al seu valor económico la gran

rnobilital de les embarcaclons dedicades a aquesl lipus de
pesca, Encara que és cen que la majoria resla 101 rany
Ireballant en aigues properes al pon de base, no es gens
es! rany que en els Ilocs on es delecla abundancia de peix
es concenlrin lemporalmenl un major nombre d'embar
cacions. A ixó fa que es doni n imponal1ls osciHacions del
preu del peix -el pescat amb les leranyines-, a causa de
les grans qualll ilalS que en són desembarcades quan hi ha
~·,)J)celllraci\l de barques a consequencia d'una abundan
cia lemporal de peix en delerminals seelors del llioral.
Per lal de conéixer millor les lIels que regeixen les os·
clHacions de preus de les difercnls especies de pe¡x caldna
posseir informació de faClors aliens a la pesca: lranspons.
üll1cel1lracions humanes. lurisme, apelencies del con
'um. elC. Sense aqucsles dades cenament resulla dificil
explanar alguna hipólesl relacionada amb I'economia de
la pesca a Calalunya. No es POI oblidar. lanmaleix, la in·
cidencia que lenen sobre el preu del peix caplural en el Ii
loral calala le' fones emrades de peix -la major pan del
comercialilzat-, procedent deis ports de rAllámic. frese o
congelal. i fins i lo.l d'allres pons del Medil.errani. En
aquesl senlÍI segurámelll sera mol! ¡jI il considerar que el
peix-mercaderia le una IOcidencia mol1 diferenl segons el
seu origen i segons la seva qualilal. ¡xi. es po! conslatar
facilment que tes necessilals de proleina -peix en els
grans cenlres urbans -Barcelona i Tarragona principal.
menl- esta assegurada a panir de les grans quanlilalS de
peix de variades especies que cada dia són subhaslades en
els mercalScenlrals. com Mercabarna a Barcelona. proce·
dents de Püns de pesca moll allunyals. Es IraCla de varia
des especies. com el lIu~. el Ilenguado. les bruixes. elC.
Aleshores caldria pregul1lar-se quina es la venadera signi
ficació de la pesca obLinguda al mar.catala. Per respondre
aquesta qt.ieslió diríem que el peix captural a les nO$lreS
cosles reSta al marge, en termes generals, de les os
ciHacions produldes d'acord amb la lIei de ('oferta i la de
manda, almenys pel que fa a un grapal d'especies impor
lal1ls en la pesca de róssec: la gamba. el lIagosli. I'esca·
maria. el lIu~. la móllera o brólola. la palaia. el moll. elc,
Peró fins ¡ 101 la sardina de la COSla es cOlilza a un preu
moh més all que la que prové d'ahres pons no calalans,
Hi ha un cen nombre d'especies cónsiderades de mes
baixa qualilal. com per exemple la maire. forya abundal1l
en les caplures de róssec, que si be ascil'la mes, manté
preus forya inleressanls. Contráriamenl. el gUSl del con
sumidor calala s'ha lornal mes exquisil i d'alguna manera
descana cenes especies, com poden ser el sorell. la xucla,
el reig. elc. Peró consideran! globalment la pesca de rós
sec gosariem dir que una allra de les seves caraclerisliques
es que 10la ella. i no sois unes quames especies. es consi·
derada valuosa en els mercals de venda. El peix del IilOr¡¡1
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calala es consideral pel comprador. no lanl com un ali
menl. sino com una exquisilal pel la qual cal pagar el que
sigui necessario una e pecie d'anicle de lu e, no de neces
sital. i aixó explica el preu constammenl all d'aquesla
mercaderia, per allra banda catia día rnenys abundosa,
En I'examen de les variacions duram el periode
1977-1980 en els diferems depanall1enlS (vegeu laula l'
referent a la pesca del róssec, hom conslata que d~s de
1977 a 1979 é palés un notable Incremem del preu del
pelX, No obslanl aixo. I'any 1980 marca una Ilcugera
disminució d'aquesl paramet re seguramelll causada per la
fona di minucio de les caplUres de gamba en 101 elliloral
calala, lIeval del Pon de la Selva i Roses, en la pan nord, i
Ton()sa i Sanl Caries al sud. on la manca normal d'aques
la especie fa que conlinul augmelHant el preu. fllls i 101

I'any 1980, A Palamós, Blanes i A renys de Mar es lroben
les mes fones diminucions del preu milja I'any 1980:
possiblemelll son els IIocs on la incidencia de la gamba,
seguinl la hipotesi abans esmenlada, es mes intensa, Un
allre paramelre que cal con iderar és I'impon global de
"JI el pei de róssec desembal cal. En aquesl aspecte
queda ben ciar que I'augmenl que es manifesla en la
maJ0rla deis depanamenls. exceple al Pon de la Selva i
Barcelona, eSla relaCIonal amb ¡'augmenl de les caplures
mes que amb I'augmem del preu milja del peix, Al
dcpanamenl de Sam Feliu de Guixol . especlalmenl
represental des del pum de visla de la pesca de róssec pel
pon de Blanes, hi ha fones osciHacions quanl a la caplura
10la1 duranl el qualricnni consideral: no ObStanl aixo.
quasi es duplica duram el maielx periode.. Siluaclons
similars son paleses en allres porlS I queda ben clara la
innuencla del preu mitja del peix, que, com veurem mes
daramel1l en la laula 11. esta fonamenl marcal pel I'all
Incremem del preu de la, gamba. enlre un SO i un 100 'Xl,
des de Roses fins a Malaró IArenys de Mar). El 1Iu<; i el
rnoll o roger augmenlen sensiblemel1l la seva COliizació i
la reSla, seguramem en relació amb la seva menor
demanda, presenta preus més baixos, osciHants i poc
eSlables. En cena manera. peró. es pOI assenyalar que
almenys des de Salou cap al nord la pesca de róssec i
panicularmelll pel que fa a les barques grans eSla
estructurada al vohalll del seguenl esquema: una petila
quantilal de peix de moh preu, COIl1 són gambes.
escamarlan, . Bucos, molleres grosses i rogers. i una mes
gran quam ilal de pei x económic conslitu'ida per diverses
especies. entre les quals la maire es una de les mes
imponallls a la maJor pan deIs pons i duranl una bona
pan de I'any. Aquesl equilibri ha malllingut una cena
estabilitat económica peró darrerament hi han dificul
talS. en pan a causa de la practica élesaparició de la
gamba. en cena manera paHiada amb I'escamarla, Pel
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que fa a les barques més petiles. que pesquen en caladors
menys allu nyals de la costa. I lambe per a la pesca al sud
del cap de Salou. cal assenyalar que loles les ,especies
capturades són de gran valua i polscr esmenlarem pani·
cularmenl el 01011 o roger i el pOpel que especialme¡ll
duranl els mesos de febrer a maig es cOlitla molt ah a
causa de la seva pelila mida. que va eslrelamem lIigada a
una Olés alta qualilal. o cal dir que la pesca del pop pelil
éS prohibida en la reglamenlacló pesquera vigenl.
Encara s'han de considerar uns quants parametres mes
per lal de copsar la IOlalilal de "aspecle economic de la
pesca, En primer lIoc el nombre de jornals es un bon
indicador de la marxa de les aClivilals pesqueres, Aquesla
xifra augmenta, encara que moll suament, en lOt el
liloral. i es panicularment imponant des del di 1ricle de
Malaró (Arenys de Mar) cap a ponen\. Per una banda
aixo eSla eSlretamenl relacional amb una mill(lr lecnolo
gía quanl a la na vegació que permel cont inuar les lasques
pesqueres en lemps dolenl. i si be el nombre de persones
per barca es mame estacionario lambe es nOla un cen
augmenl del nombre 10lal en el cen de la genl marinera
cOm una consequencla dírec:ta d'un cen augmenl en el
nombre de vaixell de rossec. Alxi. el mes ah nombre de
barques I la eva major lecnología donen com a resultal
direcle re memal increll1enl en el nombre de jornals
Invenils, que en cena manera deixen'tra'illuir una cena
bona salul económica d'aquesta pesqueria, Finalmem cal
assenyalar. encara que sigui molt '1Ieugeramenl, que
I'mdex pesseles per cavall de potencia presenla febles
osciHacion , i fins 1 101 en alguns lIocs sembla que tendeix
a decreixer, Es molt possible que aquesta dada indiqui
que l'acceleral augment de la polencia sobrepassa J'incre
menl del preus del peix,
Qualll a la pesca a la teranyina es poi dir. en lermes
globals. que quasi s'ha ll1ulliplical per dos I'ingrés per la
venda del peix pescal amb aqueSI melOde: aixó es
especialment verilat a la provincia de Girona, Aquest
resultat esdevé com a conseqliéncia. per una pan, de I'in·
crement del preu mitja del peix blau i. en segon 1I0c. per
les vari'acion's en la captura tOlal. aquesta última 01011
imponalll a Girona i també a Bar.celona i, al contrari,
inexislenl a Tarragona. Tambe en aquesta provincia l'in·
dex pesseles/cavall de forca s'ha mantingut praclicamem
estable duranl els anys considerats. 1977·1980 (vegeu
lau la 1111,

Fonts i blbllografia

La documemació bibliografica no és ni abundosa ni gaire
fiable: encara que es poden consultar ,algunes fonls
IInponams, per exemple les deis mercalS de les grans



ciulalS, aquesles dades son massa manipulades ja que
poden ser un segon pas en el procés económico Aquí s'ha
preferil ulililzar lan 5015 les publicacions del ("lImi/t,

dI! Pesca del Mediterraneo, Aquest tipus de publicació
oble les dades de les. diverses confraries del litoral
mediterrani. que es l'ambil que Ji es pertinent. peró aixó
maleix POI incloure vicis procedenls de les informacions
deficients que mancgen les comunilalS de pescadors.

. Ahramenl, eLs periodes anuals no comencen el primer de

gener. sinó el dia J de man;, encara que aquesl fel no
sembla que lingui excessiva importancia, S'han lingul en
comple algunes informacions procedems del lreball que
sobre la pesca calalana han publical P. L1eonart ¡V.
Fabregal en les publicacions d'informació económica de
la Banca Catalana, AnU/Jrio de Pesca Marilima de la
direcció general de Pesca Marítima de l'adminiSlració
pesquera espanyola, ofereix dades que. almenys des del
pu nl de vista económic, resullen menys adequades.
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Tula'
E.olKdcl .0 ."orsos U,.~tfS ~Dó.ln 011 la ,..,. .0 r6ufc 11 CatalKoya fOil" 1977 1 1980

Ot,artamfOl Any N.· barcos Oltsx l.000.- Tri,. (1) .Ka/Jor/HP (1) Ka/Jor/PoK. (l) Ptes/HP .rrou mil W Tollts Valorx lo' 'lOS.
Pnr1 de la 5<:1"a 77 11 601 ' 49 0.64 29.41 4.617 68.7 387.6 26.6

78 11 667 54 1.35 J4.B 8.8H 122.9 903.3 111.1
79 \ 2 776 59 1.01 65.65 5.693 164.4 1S2.9 128.7
80 11 775 50 0.74 52,38 4577 189.8 574,2 109.-

R\lseS J7 36 3.007 216 0.57 32.29 5.864 121.6 \ 713.8 208.4
78 38 3 181 227 0.46 28.09 4.466 189.0 1 4J5.3 2J8.8
J9 40 3499 212 0.39 26.26 3853 251.9 1 366.8 344,3
80 36 3,337 205 0.42 30.19 4.218 2632 1 408.8 370.7

Palamns 7J 49 3.194 238 0.'32 18.17 4.786 178.9 1 018.5 18U
78 SI 3.213 2SJ 0.23 13,62 3.135 188.5 764.9 220.7
79 52 3107 264 0.21 13.53 2.687 345.9 792.9 27U
80 49 J.892 254 0.48 32,30 6 2" 187.2 1 849.0 346.1

Sanl Feliu de
GUIXIlls 77 22 1.787 102 0.55 37.0\ 7.871 134.8 9J8.2 131.9

78 22 1 842 106 0.25 16.51 3.479 351.5 453.3 159.3
79 23 1.965 111 0.27 18.51 3,969 343.9 529.7 182.2
80 21 1 971 109 0.50 34.89 J.OI J 242.3 977.6 236.9

Matilró 77 26 1 3 I5 119 O.JO 27.38 9634 139.5 914.4 127.6
J8 22 1.423 116 0.68 30.29 86.44 184.8 968.5 179.0
79 26 I 708 135 0.54 25.22 7.350 118.4 925.4 165.1
80 27 1.866 140 0.67 31.s9 9.132 160.1 1 243.4 199.1

O 8arcelona 77 B 1.696 196 1.50 5J .10 19560 82.8 2 343.4 210.6'00
78 31 1.692 203 2,34 82.20 31.011 101.9 3.9S4.8 403.0
J9 32 1.869 198 1.85 J2.44 25468 130.9 3"465.4 453.7
80 33 1 10J 20S I.4S 61.42 19.230 IlS.4 .\.046.9 382.0

Vilan,wiri 7J 41 786 136 0.91 29,0) 11 319 149.2 720.J 107.5
78 .19 802 1)) 0.93 31.00 1I 280 180.4 J44.1 134.2
J9 38 849 134 0.90 32.46 10834 185.7 764.0 141.9
80 40 1.015 139 0.92 36.24 11.S90 183.1 94.7 1J 1.1

Tarrag,ma 17 110 UJI 446 0.64 31.86 4340 122.7 2 786.3 342.0
78 107 4445 442 0.86 45.23 6006 1J.l. 2 J 827.4 S09.8
79 104 5.604 43S 0.41 23.88 3.488 216.5 232SJ 503.4
80 100 6.043 414 0.S7 .15.68 4.668 195.6 .1.444.4 6.73.8

TUfhNl 77 47 2.01 S 233 1.21 51.05 10.963 J8.7 1.434.1 191.J
78 46 2.412 2B 0.84 46.14 7.241 115.5 1991:S 230.1
79 43 3231 234 0.67 41.76 J 310 152.9 2 158.6 330.1
80 41 3.142 210 0.78 51.2.\ UOO 17.1.9 1 4S4,I 426.6

SI. Caries de la
Rapi.. 77 68 29.18 .1 " 0.98 49.14 9.351 ?S.l 2 918.9 219.4

78 60 3.033 287 1.02 52.76 9.763 8.1.5 .1 091.4 258.1
J9 60 3.507 286 0.78 40.71 8.434 128.6 2718.8 349.5
80 65 35.11 JI J 0.89 4S,g2 U76 ISU .1 129.5 480 ..\

• L>ades prucedenL, del t'omlte Te<.:ni<:\l del Medllerr..Ule'l.

111 TripulanlS
121 KilograOls/dia/H P
1)) Kllogram./dia/pescado",
14! Preu mil)" del Kg pe"'''1 en pies.



TIlII. 11
~:\'Ulucio d. dil"'sos ospoc••• oconOmlc••n la poSCa d. c.rcl. a Cal.1 un • 1977·1980·

P,oflncla An K¡/ Jor/ P.sc. P.ss/HP Prru. Mig Ton•• Volo. xl O· pi

Gltona 17 74 lb J lb .11.0 4 bS3.0 144..1
78 93 1J 381 3S ..1 5401.6 190.5
79 116 2067.1 31.9 b.Ob2.1 19.1.2
80 l.1b 2S 53b .19.4 7 169.9 282.8

Ban.:lI:lona 71 7b .l4 bbO' 27.7 18.850.4 S22,2
78 74 .12 J7.1 30.7 18.7bS.1 S77.1
79 84 .lS 15 .IU 20 b.\ .9 5nO
80 98 39 S S .\8.7 14.84.1.1 96.1.0

Tarragona 77 16 1J..IJ4 19.1 11 HU .141.1
18 87 15.8S) .\4.J 10.078.4 ,149.S
J9 101 18.463 .\8.0 11.4S9.1 4.15.2
80 94 16.649 47.4 II.Slb.9 547.1

·O..(,l4,,~ ph'ol.:L'Ilk·Ill~ II.k.'ll"lnHI." T..'\.-nK; .lk'l \h.,jll,,·~r,JI"'''''1

T.u1. DI
P••u d'alaunos d. lu p,incipols "lIfoi••• 1977·80, (Pls./Ka.)

ny \1aire lJuc Roarr Camba

POr! de l.J Sclvd 7J 1S 1'1 165
J8 ~7 ~77 244
J~ ~6 ISS 15.\
~II 1.\ 1~1 .124

t<tI~, 7) 66 222 1.1.\ 679
J8 1I 1 .148 \5) 886
J~ 1.14 4'\0 46~ I O~I

XII 104 464 479 1.4.\1

Pdlamn, J1 62 2 O 270 642
JX 125 .11(1 .\11 18
7Y ISO 411 446 1 117
XII M 4J2 SOX 1 46,1

SaUl FcllU U'l' (jUl'
~"l, JJ b2 268 II~ 699

18 115 .\58 .\51 840
7'1 '/1 442 .18.1 1 189
80 IOn so ]2U I S74

,\ldldf" 77 71 ~56 21S 728
78 8 lyO 100 811
7~ 84 ~SQ .188 ~II

XII hO SI 1 501 1 17.1

Rdrl..'l.:hlna 77 51 !.lO 5~~
)8 17 ]45 829
N Y1 ]~ 1 919
XII 151 ,176 I 166

VjI..u1LWa I 1..1 G..·I·
lru 17 51 2.16 171 59)

78 XII .10.1 216 657
79 64 lSS .\01 72,1
80 SQ 4116 105 7.14

rar(.J~ona 17 M 2 '2 256 544
8 4Q .l4X \\1 916

79 Q4 5UI .ISQ 1 1b)
J!O 6) 465 456 U.\4

T.'rhl~ 17 2.10 IQI
7X \11 251
79 470 .165
80 522 410

S. Ülrle> d~ l. fla·
pIla 77 114 140

78 149 152
79 .l97 29.1
80 .168 '12

110
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Tul. IV
V.lor d. l. ~. d.semborr.d.

Any)

DemlrcaC'lons
Mllj.no

1971 1972 197) 1974 1975 1976 1977 1918 anual

Pl) (¡nilcr~1 7915 10 189 11 511 .8,0,16 9415
P,lrl de la Selva Tm .1Ll 365 314 204

P" IK 15 28 36 19 12

P,s rmilcrsl 86.00.1 10 ,56.1 129,049 159 31.1 Dl,147 166 5~ , 4.11 .179 S19 64 141.~S6

R"S4:s Tm ,1,177 MJ7 1.48.\ 1621 4.040 .1 568 \ 7S1 \ 60,1

P"IK 21 10 51 60 H 75 11 S 147 70

Pls.llmlc",' 59,171 48,550 86,478 165,969 119,77.\ 191085 160110 296,119 19.1 55g
PJhJml'~ Tm 1,129 1.6 1 1.149 2068 L\41 J,~~O I 616 1 .179

P,.JI< SI 16 66 80 101 ~9 160 21 S 100

PIS. (."lcr>1 56.904 80,81 S 90888 107 501 IS4.41X 205494 261 026 ,11 0.908 158 H6- Sdlll fdw de (jUiX'II~ fm I.SS7 2.141 1.629 20.19 2,B44 1,715 4,0~0 S,BSS- P"jK .16 .11 56 5.1 5~ 55 6~ SJ SI
¡...)

.." (m,le",' 65 1JO ~9.029 1199S1 115.451 181.~77 1 16 SJ1 .1040.11 4116.11> IB4,467

~1.¡J'dh' Trn,IK 119S '1.610 2.1W 2491 .1.S4~ 4 40~ 4,.S 1 4,959
PI> IK 18 .IX SI S4 SI 5.1 11 8,1 5.1

PL). 1ITIllcrsl 11.\ 1K7 lH 8S1 1012.11 .14950,1 .1 I~.IIO 481 Xlll 1111 K69 44 706 442,1.l2

lidrÜ'h'lla Tm S 16S 7.690 'J I 14 11.J64 11 16~ 11 1181 IS,60~ IU~4

Pls./K 2X .l1 14 JI ,1S .17 45 61 .Ig

p,> fr",lersl 8.\ ..169 141 17.1 1.1 1 SlS 1M 9 6 119 461 1IX 11 O 11~.841 .14650,1 108.11K
\ il,¡"u'kIVIII 1 la G..:1l ru Tm 2.809 4.402 1,199 ~ 411 5 111 4 19J 5..1,11 4907

Pl>,IK 19 ,11 41 .17 44 SO MI 10 4S

PI>. (on,lersl 1.106S5 116011 IS 116 414,196 574 1,19 S98.'/11 180819 9S~ 194 S.1U06
T.lrr(1~'lnd Tm ~.001 11 !J6 10121 11.159 16, ,110 11080 11.117 1.1408

PI,./" 2S 17 .1S .I.l ,15 46 61 11 41

PL~ hnlh:r~1 4.110 129.401 149991 11.1M6 108141 1S8 Ox7 HI750 44.1.122 117.151>
1\Irl I)S;J TI1' 2619 ,1,121 .1121 .1..11>.1 4.164 Ul0 1 71) 44.17

PI>.. "
,12 41 48 5I 511 5\ 'X 100 51

Pl~.lmtlcr~1 104 141> 1.12,17S 166..151 18111 U 119441 .11115S1 \ l' ~1I6 469 150 146 504
Sd.u CarIeS tk la RClPII(t Tm I 811 2.462 .1 048 1.64g ,1.1.~ 4.094 .11 ,t~ .1 S11

PI',/" 51 54 54 69 10 16 ~I Il,l 15


