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L'Associació Catalana de Pesca Responsable (ACPR) presenta les últimes actes del ple pel qual
s'aprova el pla de gestió de la sèpia de les badies de Pals i Roses.

Gran notícia per a la pesca recreativa i l’Associació Catalana de Pesca Responsable (ACPR)
presentant amb èxit les seves reclamacions contra les restriccions de pesca recreativa de la sípia
amb les últimes actes del ple pel qual s’aprova el Pla de Gestió de laSèpia de les badies de Pals i
Roses, recentment integrat com a membres del sisè àmbit en el comitè de cogestió i modificant la
resolució de composició del comitè de cogestió de la sèpia , sent molt cordial tant les confraries
com la Generalitat, etc. en les necessitats de pesca recreativa.
L’informem que avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per ordre
ARP/166/2020, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla de Gestió de marisc professional de sípia
(Sèpia officinalis) de les badies de Pals i Roses i estableix una vena anual i una limitació de les
captures en la pesca recreativa.

L’Ordre estarà en vigor a partir de demà, la qual cosa significa que demà comença tant per al
sector pesquer professional com per a la pesca recreativa, inclosa la veda d’aquesta espècie a la
zona descrita, fins al 31 d’octubre de 2020.
A més, i un cop finalitzada la veda, les mesures acordades s’han de tenir en compte sense deixar
de banda la reducció del nombre de figures de sípia capturades per l’embarcació pesquera
recreativa, sent la següent:
Establir per a la pesca recreativa el nombre d’unitats de sèpia (Sèpia officinalis) per embarcació i
dia segons les següents condicions i limitacions:
1. En el cas d’adreçar-se a un únic titular d’una llicència de pesca recreativa, el límit d’unitats
de sípia per embarcació i dia serà de 15.
2. En el cas de 2 o més titulars de llicències de pesca recreativa, o en el cas de la llicència
col·lectiva de pesca recreativa, el límit d’unitats de sípia per embarcació i dia serà de 25.

Amb aquestes mesures esperem reservar tant espècies com pesca recreativa.

