
 

 

 

 

TROBADA DE PESCA 

JORNADA  CIENTIFICA DE PESCA MARITIMA RECREATIVA 

 

 

 
Lloc de celebració: Roses  
Data de celebració:23.10.2022 
Hora de celebració: 7:00-13:15 
 
Organitzat per: GEN ROSES i Club Pesca Costa Brava 
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. A.C.P.R 
 
INSCRIPCIONS:   
 
Són obligatòries, i obertes a tothom. La inscripció es farà a : 
 
GRUP D'ESPORTS NAUTICS ROSES adreça AV RHODE, S/N 17480 ROSES o per correu electrònic 
a : secretaria@genroses.cat o a través del formulari de google que se us facilitarà. 
 
Les inscripcions s'hauran de fer efectives a les Oficines del GEN    ROSES, fins el dijous anterior a 
la Jornada, (és molt important, respectar aquesta data límit,  per tal de poder preparar tots els 
materials i preparar els grups de certificació telemàtica així com pícnics i divers material que s’hagi 
de comprar o preparar)     
 
Per que la inscripció sigui efectiva s’hauràn de complir les següents condicions: 
 
Preu: gratuïta la Participació, obligatori la aportació voluntària en benefici de la Fundació contra el 
Càncer de Roses amb un mínim de 20 € per pescador. 
 
Haver comunicat a la secretaria del GEN o omplert totes les dades sol·licitades per la secretaria del 
Gen Roses, que seran: 
 

- Nom embarcació 
- Matricula 
- Nom patró 
- Nom i cognoms pescadors 
- DNI 
- Nº llicencia de Pesca de cada Pescador 
- Telèfon mòbil de la persona responsable de la embarcació per enviar les 

fotografies al grup de recollida de dades.   
- Nombre de canyes en acció de pesca que s’utilitzaran 
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De no tenir aquestes dades omplertes degudament, la embarcació quedarà fora de qualsevol sorteig, 
ja que no serà degudament inscrita  
 
 
Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca i l’assegurança pertinent si no podran anar 
d’acompanyants però no podran pescar, si participar en les activitats del día si s’han inscrit 
. 
Si no disposes de la llicencia 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 i la prodràs tramitar: 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. Queda exclosa  la pesca amb carrets elèctrics.  
 
En aquesta Jornada en la que les captures seran entregades  a la Organització benèfica Roses Contra el 
càncer,  es portaran per entregar les captures a port, qui desitgi fer aportació amb el seu gest a aquesta 
fundació, per el que no, sigui per que no torna  al port de Roses o altres motius, recomanem la Pesca sense 
mort  per aquelles espècies capturades i en tot moment recomanem la Pesca sense mort de totes les especies 
que per talla i edad de reproducció, es consideri més oportú fer la seva solta(podeu veure totes les dades a la 
guía d’espècies de Pesca Recreativa).  
 
En qualsevol cas i en totes les captures s’haurà: 
 
El participant haurà de revisar la talla mínima del peix, Les captures que no arribin a la talla minima les 
caldrà alliberar assegurant la seva solta en deguda forma. 
 
Caldrà posar el peix a sobre la barra de mesura i fer una foto de la captura i una de la possicio del G.P.S. Un 
cop fetes las fotos, aquestas fotos seran enviades al grup de whatsapp creat per la recollida de dades per 
validar la certificació del peix. 
 

Nota:" El peix no pot tapar tota l'amplada de la cinta, s'ha de poder observar una continuïtat 
dels cm de la cinta" 

 
No s’autoritza la captura de peixos lluna i les espècies en veda.  
 
Consulta la informació de les recomanacions i les talls mínimes aquí 
 

 
METODE DE MESURA 
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ZONA DE PESCA: La zona de pesca serà a lliure elecció del participant, quedant excloses las reservas 
naturals integrals. 
 
 
ENTREGA DE CAPTURES  
 
Dins del termini establert en el programa les embarcacions es dirigiran a la zona situada davant del Gen 
Roses per realitzar la certificació de captures on es controlaràn las tallas i tipus d’especie de cada embarcació 
i seran entregades a beneficiència. 
 
 
CONTROL DE SORTIDA.  
 
Totes les embarcacions passaran el control de sortida al Moll del GEN ROSES per recollir copia d’aquestes 
bases i de la cinta de Certificació oficial .També es comunicarà per radio 71 VHF.  
 
 
 
JORNADA DE PESCA                      

•  
• 7:00 h - reunió de patrons i entrega de material de mesura etc....  Lloc: Porta Entrada GEN ROSES 
• 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, retorn del material de mesura entregat, i tot seguit, entrega de 

reconeixements als que  hagin aportat millor dades científiques ( per establir a qui i com es fa entrega 
d’aquests reconeixements, es crearà unes bases de càlcul amb els diferents barems (científics, 
col·laboradors, qualitat de les fotografies, nombre de aportacions en benefici del càncer etc.....   que 
es tindran en compte, i que podreu consultar) ,  a part d’aquests certificats, en aquesta Jornada Benèfica 
es farà entrega de Obsequis i sorteig de materials que els diferents col·laboradors han aportat en 
benefici de la Jornada, per contribuir a que la fundació Roses Contra el Càncer obtingui la màxima 
recaptació possible per seguir amb aquesta lluita. 
 

 
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 la organització, sigui per telèfon o VHF. 
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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 DE PESCA RECREATIVA VIGENT en 
el moment de la captura sobre aquella especie 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 
 
Les inscripcions s'hauran de fer efectives a les Oficines del GEN    ROSES, fins el dijous anterior a 
la Jornada, (és molt important, respectar aquesta data límit,  per tal de poder preparar tots els 
materials i prepara els grups de certificació telemàtica així com pícnics i divers material que s’hagi 
de comprar o preparar)        
 
Fomentem la pesca responsable, l’organització recomana la captura, foto i solta en totes les seves 
activitats, a excepció d’aquesta en la que es busca el benefici esmentat contra el càncer, però sempre 
mantenint l’objectiu de la pesca responsable. 
 
ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLÒGIQUES ADVERSES: 
 
Fins a 24 hores abans de la Jornada, l’Organització ho informarà mitjançant un comunicat enviat als 
participants inscrits fins el moment. En el cas que l’organització no ho hagi ajornat amb anterioritat, 
aquesta podrà suspendre o ajornar la trobada per motius meteorològics. 
 
Un comitè format per representants del GEN ROSES i el C.P COSTA BRAVA, resoldrà els dubtes i  
certificacions que es puguin presentar durant la trobada. 
 
 L’organització es reserva el dret de modificar el present document 
                               
 
Autorització imatge personal: 
 
Li informem de la possibilitat de reproduir la seva imatges en catàlegs, webs, xarxes socials, sports 
publicitaris, vídeos, tríptics, o qualsevol altre mitjà de comunicació, amb la finalitat de promocionar 
els nostres serveis i activitats.  En aquest sentit vostè: 
____ autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment. 
____ no autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats 
anteriorment. 
De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, 
cancel.lació i oposició, indicant-ho per escrits a l'empresa  GRUP D'ESPORTS NAUTICS ROSES 
adreça AV RHODE, S/N 17480 ROSES o per correu electrònic a : secretaria@genroses.cat. 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 2016 (GDPR). 
 


