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ANNEX III
S’acosta la temporada recreatives de la Tonyina i es moment de recordar que pera certes
espècies es imprescindible disposar de la llicència de l’Annex III.
Les espècies son de les nostres aigües :
Tonyina
Bacora
Peix espasa (pesca prohibida)
Agulla Imperial (pesca prohibida)
Lluç
La temporada es del 16 de Juny al 14 d’Octubre, sempre sense
mort, en la mateixa llicència hi figuren les observacions, cal abstenir-se abans de les dates
autoritzades. La Tonyina es te que declarar tant si s’ha embarcat o si s’ha alliberat.
S’està estudiant la imposició d’una quota de Bacora i Agulla Imperial, el càlcul d’aquesta quota
s’estableix a partir de les dades històriques declarades en el anys anteriors a l’establiment de la
quota, per tant cal declarar aquestes captures amb o sense mort (depèn de l’espècie), si no les
declarem ens reduirà en el futur la quota assignada, per tant feu les declaracions d’aquestes
espècies. Que ens convé a tots.
Per a fer la declaració utilitzeu els sistemes establerts i si no teniu autorització allibereu la captura
sigui quin sigui el seu estat per evitar sancions i la mala imatges que s’endú el nostre sector.

COVID 19
Canvis en la NAVEGACIÓ D’ESBARJO A 2 DE JUNY 2020
Desde el dia 3 de Juny de 2020 i d’acord amb l’ordre
SND/414/2020 s’amplia la capacitat màxima en les
embarcacions d’esbarjo i límits de navegació segons la FASE en
que estigui el territori.
FASE II :
S’amplia la capacitat màxima de persones a bord a un 75% de
les persones autoritzades en el certificat de Navegabilitat o
equivalent en el cas de bandera estrangera, excepte en el cas
que els ocupants convisquin en el mateix domicili, fins a un
màxim de 10 persones a bord.
S’elimina el límit de les 12 milles nàutiques des de el lloc de
sortida i s’estableix el nou límit de “aguas adyacentes de los
territorios de la unidad territorial de referencia” i al certificat de
navegabilitat.
FASE III :
Es permetran totes les activitats nàutiques d’esbarjo, sense mes limitacions que les que regeixin
amb caràcter general (mesures higièniques i limitacions de mobilitat territorial) i sense limitació
de passatgers.

