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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 espècies 
vulnerables i col·laborar en la seva investigació.    
 
La jornada s’organitza per delegació de l’Associació Catalana Per una Pesca Responsable 
(A.C.P.R.) 
 
INSCRIPCIONS:   
Són obligatòries, gratuïtes i obertes a tothom. La inscripció es farà a través de la web del club 
www.nauticescala.com. Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca 
l’assegurança pertinent. 
 
Si no disposes de la llicència de pesca de la Generalitat, sol·licita-la aquí: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/3587_Llicencia-de-pesca-recreativa-de-
superficie?category=747ad042-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
Si no disposes d’assegurança, pots contactar amb l’ACPR per tramitar-la: 
https://acpr.cat/acpr/alta-de-nou-soci/ 
 
ARTS 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. Queda exclosa  la pesca amb carrets elèctrics.  
 
ES RECOMANA la modalitat de pesca sense mort. Les embarcacions que participin sota 
aquesta modalitat ho hauran de comunicar en el moment de fer la inscripcíó. 
 
Durant el control de sortida caldrà especificar quina 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.  Tots 
els peixos que superin la talla mínima hauràn de ser inclosos a la galleda que s’haurà de lliurar 
durant la reunió de patrons. Aquesta galleda es presentarà dins l’horari establert a la zona de 
certificació de captures. Les captures que no arribin a la talla mínima hauran de ser 
alliberades. 
 
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. Un cop fetes las fotos, caldrà alliberar la captura. Aquestas fotos seran 
entregades a l’organització en el moment del control de les captures per tal de validar la 
certificació del peix. 
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MÀXIM DE CATURES: 
 
Si participes amb la modalitat de pesca amb mort, només podràs presentar una màxim de 2 
unitats per espècie i pescador a la zona de control de captures. 
 
Si participes amb la modalitat de pesca sense mort , no hi ha mínim de captures. 
No s’autoritza la captura de peixos lluna ni d’espècies en veda.  
 
Consulta la informació de les recomanacions i les talls mínimes 
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/pesca-recreativa/enllacos-
documents/fitxers-binaris/guia-especies-pr.pdf 
 

MÈTODE DE MESURA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZONA DE PESCA:La zona de pesca serà la compresa entre la línia imaginària del Cap Norfeu i 
les Illes Medes, quedant excloses las reserves naturals integrals. 
 
CERTIFICACIÓ DE CAPTURES  
Dins del termini establert al programa, les embarcacions es dirigiran a la zona situada davant 
de Marineria del Club per realitzar la certificació de captures, durant la que es controlaran les 
talles i tipus d’espècie presentades per cada embarcació. 
 
CONTROL DE SORTIDA.  
Totes les embarcacions passaran el control de sortida per recollir una còpia d’aquestes bases i 
la galleda oficial (amb el dorsal d’identificació). També es comunicarà per radio 71 VHF.  
 
JORNADA DE PESCA                      

 7:00 h - Café i reunió de patrons.  Lloc: Moll d’Espera del Club 
 7:30 h - Sortida  lliure des de la bocana Port de l’Escala. 
 13:00 h. – Fi de la jornada de pesca.  
 13.15 h. - Certificació de les captures i sorteig de material entre els participants. 

 
TRIPULACIONS 
La quantitat màxima de pescadors que poden embarcar en un vaixell, així 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.  
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ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLÒGIQUES EXTREMES. 
En cas de mal temps, l’organització podrà suspendre o posposar l’activitat. 
 
L’organització es reserva el dret de modificar el present document. 
INFORMACIÓ:  esport@nauticescala.com – 972 77 69 49 


