Domeniu de pescuit sportiv
Sezon

2022

MEQUINENZA - FAYÓN
LIMITA SUPERIOARĂ

FISHABLE SPECIES

Râul Ebru: Marginea dreaptă și marginea stângă.
Presa de Mequinenza (30T X773750 Y4584914).
Râul Segre: Marginea stângă, Minas de la Granja d’Escarp,
la limita dintre provinciile Zaragoza și Lérida.
(30T X777784 Y4587703).
Marginea dreaptă: Limita dintre provinciile Huesca
și Zaragoza (41°24’26.86”N 0°20’08.63”E).

Biban negru (Micropterus
Sorean (Alburnus Alburnus)
salsalmoides)
Biban european (Perca fluviatilis)
Crap comun (Cyprinus carpio)
Babușcă (Rutilus rutilus)
Somn (Silurus glanis) 		
Șalău (Sander Lucioperca)			

LIMITA INFERIOARĂ

Râul Ebru: Marginea stângă, La Valls de Burs, cu excepția malului
municipiului Almatret (Lleida) (30T X783110 Y4570900)
Marginea dreaptă, gura râului Matarraña
(30T X781758 Y4570494).
Râul Matarraña: Alimentarea cu apă al Nonaspe (30T X778680
Y4569200), toată marginea stângă de apă îndiguită.
Lungime: 63 Km
. . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................

COTĂ ȘI DIMENSIUNE

• Toate speciile de pește indicate vor avea regimul Extracție sau Captură
și Eliberare, fără cotă minimă și fără dimensiune minimă.
• Restul speciilor care trăiesc în apele domeniului li se va aplica Planul General de Pescuit în vigoare.
PERIOADA ȘI PROGRAMUL DE PESCUIT

• De la 1 ianuarie la 31 decembrie: De la o oră înainte de răsărit până la ora 23.
INFORMAȚII

Federația Aragoneză
de Pescuit și Casting

Este necesar permisul pentru domeniu
(https://fapyc.es/permisos-online)
și autorizația de pescuit
(https://www.aragon.es/-/expedicion-licencias-caza-y-pesca)

Avenida de Ranillas, 101, Entresuelo
50018 Zaragoza +34 976 730827
fapyc@fapyc.es

PREȚ PERMISE DOMENIU PENTRU CAPTURĂ ȘI ELIBERARE

PREȚ PERMISE DOMENIU PESCUIT DE EXTRACȚIE (*)

							
		
Permis
Permis
Permis
		
Zilnic
Săptămânal
Anual

							
		
Permis
Permis
Permis
		
Zilnic
Săptămânal
Anual

Înregistrat
Riveran

3€

15€

40€

Înregistrat
Riveran

10€

Alți
Pescari

6€

30€

120€

Alți
Pescari

20€

MOMELI PERMISE
• Este autorizat pescuitul cu undița (maximum
două pentru fiecare pescar) cu următoarele
momeli naturale: Legume și produse alimentare la sursă, amestecate sau prelucrate, insecte
și râme de specii native, vii sau moarte; părți de
animale (cu excepția peștilor), ouă și embrioni
de specii indigene.
• Este autorizat pescuitul cu undița cu orice tip de
momeală artificială.
• Este interzisă utilizarea ca momeală a oricărei
specii exotice (moarte sau vie și a părților sau
derivatelor sale).

CENTRE DE ELIBERARE
ON-LINE
https://fapyc.es/permisos-online
Caspe
Caspe Fishing Shop
Absolut Baits Fishing Shop
Mequinenza
Mequifish
Societatea de Pescuit El Siluro
Sabor Kebab Bar Café
Fishermans Friend
Fayón
A.D.P. La Reixaga
Fayon Fishing SL - Camping
Welscamp Matarraña SL
La Pobla de Massaluca
Camping Port Massaluca

• Este interzis pescuitul utilizând ca momeală
pești vii din orice specie.
• Nădirea peștilor este interzisă, cu excepția antrenamentelor și a evenimentelor sportive în
care nădirea este autorizată pe întreg domeniul,
exclusiv de pe țărm și numai în timpul acțiunii
de pescuit, pescarilor care certifică statutul de
membru ai Federației Aragoneze de pescuit și
casting. În aceste cazuri se aplică dispozițiile
normelor de competiție și ale reglementărilor
FEPYC și FAPYC. Pentru a putea nădi peștii, pes-

carul trebuie să poarte în timpul acțiunii de pescuit copia „Declarației pe propria răspundere de
nădire în timpul antrenamentului pentru campionatele de apă dulce/ pescuit de crap“, valabilă exclusiv în cele douăzeci de zile anterioare
unui campionat, și documentul care atestă înregistrarea sa la campionatul pentru care se
antrenează. Deoarece nădirea este permisă exclusiv de la țărm, geamandurile nu sunt permise
pentru marcarea punctelor de nădire.

lizarea uneltelor necesare pentru desfășurarea
corespunzătoare a activității (lănci, plase sau
cuve în bărci pentru a menține în viață peștele)
dezinfectate în mod corespunzător înainte și
după competiție.
• Este interzis pescuitul cu flotor.
• Pescarul dezinfectează uneltele și mijloacele
utilizate în acțiunea de pescuit în conformitate
cu cerințele specifice cuprinse în protocolul de
dezinfectare aplicabil și de monitorizare a midiei zebră disponibile la http://www.chebro.es
și http://www.aragon.es. Pentru a preveni răs-

pândirea sa, utilizarea de cizme cu tălpi de pâslă
este interzisă.
• Distanța minimă dintre pescari va fi de 10 de metri și va fi necesară numai atunci când unul dintre
ei o cere și cu excepția preferințelor recunoscute primului care accesează locul. În cazul în care
pescuitul este efectuat de pe o ambarcațiune,
distanța minimă trebuie să fie mai mare de 50
metri, cu excepția locurilor de îmbarcare și debarcare. În modul de pescuit al crapului, distanța
minimă dintre pescari va fi de 25 m, cu condiția
ca pescarii să solicite acest lucru.

CONDIȚII SPECIALE
• Este interzis pescuitul cu năvod și plase de orice fel, cu excepția plaselor în pescuitul crabului
roșu și a minciogurilor pentru a ajuta în momentul final de extracție a peștelui prins.
• Este interzis pescuitul manual și cu harpoane.
• Este interzisă utilizarea de “lănci”, “plase” sau
alte ustensile, cum ar fi găleți, butoaie,
frânghii, ace (stringeri) și materiale similare care
au trecut prin operculum, pentru a menține peștele prins viu sau mort în apă. Numai în timpul
campionatelor de pescuit sportiv se permite uti-

NAVIGAȚIE ȘI PESCUIT DIN AMBARCAȚIUNE
• Este interzisă practica „trolling”, adică modul de
pescuit care se bazează pe tragerea uneltelor
de pe o barcă cu motor în mișcare.
• Este permis pescuitul de pe o ambarcațiune cu
excepția pescuitului, din motive de siguranță, în
ape aflate la mai puțin de 400 de metri de baraj.

În acest scop, declarația pe propria răspundere
pentru navigație și flotație trebuie să fi fost depusă la organismul aferent bazinului, iar instrucțiunile și cerințele necesare pot fi consultate la
pagina:
http://www.chebro.es

(ACEASTĂ BROȘURĂ ARE CARACTER DOAR
INFORMATIV. ÎN SCOPURI LEGALE, VOR
FI RESPECTATE REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE).
(versiunea din mai 2022

