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INICIATIVA COMUNITARIA PESCA

PESCADOR PROFESSIONAL:
PESCADOR D'ESBARJO:
Valora i respecta el medi marí.
Compleix la legislado sobre pesca esportiva i la relativa
a pares marins i la contaminació.
No utiliízis arts de pesca professional.
No introdueixis especies no autóctonos.
Respecta les especies legalment protegidos i procura
no capturar immadurs.
Estigues obert a la filosofía de la
"pesca sense mort".
Pesca la quantitat suficient per al consum doméstic i
mai dediquis la pesca a la venda, l'intercanvi o
la comercialització.
Evita a les captures sofriments afegiís.
Col-labora amb entitats de carácter científic ¡
conservacionista.
Difon la pesca responsable entre els leus companys.

PESCADOR SUBMARI:

Utilitza exclusivament arts, ormeigs i sistemes de calament operatius autoritzats.
Respecta les vedes, les malíes, els fons mínims i els horaris.
CoHabora amb ('Administrado i la comunitat científica.
Utilitza arts selectius que minimitzin els rebutjos i que respectin les talles mínimes.
Valora i respecta el medi marí.
Utilitza sistemes de calament que redueixin al rnáxim la pérdua deis arts de pesca i els efectes
de la pesca fantasma deis arts perduts o abandonats.
Redueix al mínim la quantitat de material a bord que pot transformar-se en deixalles.
Equipa el vaixell segons normes i maníén-lo en bones condicions operatives que garanteixin un
optim aprofitament de l'energia i compleix amb les normes de protecció del medi marí i de
l'atmosfera.
Realitza les practiques de posícaptura i comercialització d'acord amb les normes de comerg
i higienicosanitáries.

AQÜICULTOR:

Compleix la legislado sobre pesca submarina i la relativa a pares marins i
contaminació.
Pesca només en apnea, mai amb equips autónoms o semiautónoms, amb el tipus
de fusells reglamentaris i sense llanternes ni torxes, ni amb hidrolliscadors.
No introdueixis especies no autóctones.
Respecta Íes especies legalment protegides i sigues conscient que hi ha especies
conegudes que tot i que no están legalment protegides están en recessió, i no
obstant aixó son trofeus molt preuats, actúa en conseqüéncia.
Valora i respecta el medi marí.
Evita disparar a cap pega sí no tens una gran certesa de capturar-la, així evitarás
ferides inútils.
Pesca la quantitat suficiení per al consum doméstic i mai dediquis la pesca a la
venda i la comercialització.
No recullis estrelles, coralls, gorgónies, crustacis, moHuscs.
Col-labora amb entitats de carácter científic i conservacionista.
Difon la pesca responsable entre els teus companys.

Exerceix l'activitat tenint en compte la necessitat de conservació ambiental.
No introdueixis noves especies sense control de l'Administració.
Valora i respecta el medi marí.
Disminueix al máxim els residus orgánics generáis.
Tracta adequadament els efiuents de les instal-lacions.
Garanteix la qualitat sanitaria deis animáis en els intercanvis entre
explotacions.
Minimitza l'ús d'elements perillosos de carácter terapéutic, químic o hormonal.

COMERCIAN!, RESTAURADOR, CONSUMIDOR:
No venguis, no transportis ni compris especies marines de talla ¡Hegal.
No venguis, no transportis ni compris especies protegides, ni productes
obtinguts d'aquestes especies.
Comercialitza els productes respectant les normes higienicosanitáries.
No venguis ni compris fora deis cañáis legalment establerts.
Comercialitza els productes del mar amb l'etiquetatge adequat.

