TROBADA DE PESCA
JORNADA CIENTIFICA DE PESCA MARITIMA RECREATIVA
LLANÇÀ, 06/08/2022

ANUNCI I BASES
Lloc de celebració: Llançà
Data de celebració: 06/08/2022
Hora de celebració: 08:00 a 13:15
Organitzat per: Club Nàutic Llançà
Coordinat per: Associació Catalana per una Pesca Responsable i la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Tots els participants estan obligats a l’acceptació i compliment de l’ordre ministerial de la Direcció
General de Pesca Marítima, reguladora de la Pesca Recreativa vigent
OBJECTE:
Promocionar la pesca recreativa a nivell local a Catalunya per fomentar la pesca des d’embarcació
d’una manera sostenible i responsable, a més de preservar les especies vulnerables i col·laborar en la
seva investigació.
La jornada s’organitza per delegació de l’Associació Catalana Per una Pesca Responsable – ACPR.
INSCRIPCIONS:
Són obligatòries, i obertes a tothom. La inscripció es farà a :
Club Nàutic Llançà, Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n. 17490-Llançà. club@cnllanca.cat
Les inscripcions s'hauran de fer efectives a les oficines administratives del Club Nàutic Llançà, fins el
diumenge anterior a la Jornada, (és molt important, respectar aquesta data límit, per tal de poder
preparar tots els materials i preparar el grup de certificació telemàtica així com divers material que s’hagi
de comprar o preparar)
Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca i l’assegurança pertinent.
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L’interessat en participar que no disposi de la llicencia de pesca de la Generalitat, la pot sol·licitar des
del següent enllaç:
Llicència de pesca recreativa de superfície. gencat.cat
Si no es disposa d’assegurança, es pot contactar amb l’ACPR per a tramitar-la:
Alta de nou soci – ACPR
ARTS DE PESCA I SISTEMA DE PESCA :
Es podrà pescar amb totes les modalitats que es vulgui, sempre i quan siguin legals d’acord amb la
normativa vigent de pesca recreativa.
ES RECOMANA la modalitat de pesca sense mort.
Les embarcacions que participint amb la modailitat de pesca sense mort ho hauran de comunicar en el
moment de fer la inscripcíó.
Durant el control de sortida caldrà especificar quina o quines de les dues modalitats practicarà:
1. Pesca amb mort
2. Pesca sense mort.
En el cas de la pesca amb mort, el participant haurà de revisar la talla mínima del peix, totes aquelles
que superin la talla minimà hauràn de ser incloses a la galleda que s’haurà de presentar dins de l’horari
establert a la zona de certificació de captures. Les captures que no arribin a la talla minima les caldrà
alliberar.
En el cas de la pesca sense mort, caldrà posar el peix a sobre la barra de mesura (*) i fer una foto de la
captura i una de la possicio del GPS. Un cop fetes las fotos caldrà alliverar la captura. Aquestas fotos
seran enviades al grup de whatsapp creat per la recollida de dades per validar la certificació del peix.
(*) El peix no pot tapar tota l'amplada de la cinta, s'ha de poder observar una continuïtat dels cm de la
cinta.
Si es practica la pesca amb mort, serà amb un màxim de 2 unitats de cada espècie per pescador.
Si es practica la pesca sensa mort , no hi ha minim de captures
No s’autoritza la captura de peixos lluna i les espècies en veda.
Consulta la informació de les recomanacions i les talls mínimes:
La pesca recreativa a la costa catalana (gencat.cat)
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MÈTODE DE MESURA

ZONA DE PESCA:
La zona de pesca serà a lliure elecció del participant, quedant excloses las reservas naturals integrals.
CERTIFICACIÓ DE CAPTURES:
Dins del termini establert en el programa les embarcacions tornaran a port i els patrons es dirigiran a la
zona de magatzems del Club Nàutic Llançà amb les captures, per realitzar la certificació de les mateixes
i controlar las tallas i tipus d’especie de cada embarcació.
CONTROL DE SORTIDA:
Totes les embarcacions passaran el control de sortida al moll de la zona tècnica del port de Llançà
(zona grua – benzinera) per recollir copia d’aquestes bases i de la cinta de certificació oficial.
El mitjà de comunicació entre els participants i l’Organització serà el canal 71 de la VHF.
JORNADA DE PESCA:
•
•
•
•

07:45 h - Reunió de patrons, edifici social C.N. Llançà
08:00 h - Sortida lliure des de la bocana del port de Llançà
13:00 h. - Fi de la jornada de pesca (les embarcacions hauran d’haver tornat a port)
13.15 h. - Certificació de les captures i tot seguit sorteig de material entre els participants
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TRIPULACIONS – DRETS I OBLIGACIONS:
La quantitat màxima de pescadors que poden embarcar en un vaixell, tal com el número de canyes per
pescador, serà l’estipulat per l’autoritat competent en cada cas. Per tant no hi ha mínims ni màxims
establerts.
La tripulació haurà de disposar d’un contacte amb l’Organització, sigui per telèfon o VHF.
El pescador serà propietari de les seves captures, i és lliure de fer la seva solta o no, un cop feta la
fotografia, sempre que estigui complint amb la normativa vigent en pesca recreativa en el moment de
la captura sobre aquella espècie a certificar.
Cada participant podrà decidir la modalitat de pesca que vol realitzar i les espècies a capturar.
Tots els participants estan obligats a l’acceptació i compliment del decret de pesca recreativa de la
Generalitat de Catalunya, i tota la normativa vigent .
Seguir les formes de control descrites en el apartat ARTS DE PESCA I SISTEMA DE PESCA.
Formular la inscripció prèvia a la Jornada.
Per fomentar la pesca responsable l’Organització recomana la captura, foto i solta.
ANUL·LACIÓ DE LA JORNADA:
L’Organització podrà anul·lar la jornada per motius meteorològics o altres de justificats.
En aquest cas ho comunicarà als participants inscrits fins el moment.
Un comitè format per representants del Club Nàutic Llançà, resoldrà els dubtes i certificacions que es
puguin presentar durant la trobada.
L’Organització es reserva el dret de modificar el present document

