
La importància 
del sector pesquer 
en la investigació 

oceanogràfica

Encara que renovables, els recursos vius són 
limitats, de manera que s’ha d’intentar trobar un 
nivell d’explotació que permeti obtindre el màxim 
rendiment, alhora que assegurar la sostenibilitat futura 
tant de la pròpia explotació com de les poblacions de 
les espècies explotades.

Una gran part de les activitats científiques que es 
duen a terme per estudiar els mars i oceans, com les 
que acabem de descriure, no seria possible sense la 
col·laboració del sector pesquer.
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Hacer llegar la ciencia positiva 
al corazón del pueblo. 
Amb aquestes paraules, el professor 
Odón de Buen, impulsor de la 
investigació marina al nostre país i 
fundador de l’IEO, expressava la seva 
convicció de la necessitat 
de fer partícip a la societat dels 
avanços de la ciència.

8

9

10

Centre Oceanogràfic
de les Balears

Institut Espanyol d’Oceanografia

INSTITUT ESPANYOL 
D’OCEANOGRAFIA

Centre Oceanogràfic de les Balears (IEO) 
Moll de Ponent, s/n. 07015. Palma (Illes Balears) 
Tel. +34 971 133 720 · Fax +34 971 404 945
www.ba.ieo.es  ·  www.ieo.es 
Contacte: cob@ba.ieo.es



L’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) és un Organisme Públic d’Investigació 
que té com a missió la recerca científica sobre tots aquells aspectes relacionats 
amb el mar i els seus recursos.

La Comissió Europea encomana a tots els països membres l’avaluació periòdica 
de l’estat d’explotació dels seus recursos vius mitjançant la recopilació de tot un 
seguit de dades biològico-pesqueres.

En el cas del nostre país, l’IEO és l’organisme encarregat de dur a terme 
aquesta recopilació d’informació i l’avaluació de l’estat dels recursos. El Centre 
Oceanogràfic de Balears (COB) de l’IEO és el responsable de desenvolupar 
aquesta tasca en aigües de Catalunya i les Illes Balears.

L’IEO disposa d’un equip de mostrejadors que 
recullen aquesta informació, tant a les llotges com 
a bord d’embarcacions comercials, per complir 
amb els requeriments de la Comissió Europea.

Entre les dades que es recullen, hi trobem les 
sèries de captura i esforç, l’estructura poblacional 
de les espècies o els paràmetres biològics (com 
relacions talla-pes, estat de maduresa sexual, edat i 
mortalitat natural) que són utilitzades per avaluar 
l’estat d’explotació dels recursos marins.

Els mostratges a bord constitueixen pel biòleg 
marí una font valiosíssima d’informació sobre 
l’explotació pesquera que no es pot aconseguir de 
cap altra manera.

L’organisme encarregat de l’assessorament i gestió 
dels recursos marins al Mediterrani és la Comissió 
General de Pesca pel Mediterrani (CGPM; 
www.gfcm.org). En aquesta Comissió, l’IEO 
hi presenta anualment avaluacions de l’estat 
d’explotació dels recursos en aigües del 
Mediterrani.
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