CONSORCI DE PESCA ALT PALLARS 2013
NP01a
PERIODE HÀBIL

11/05 a 30/09

NP01b
11/05 a 30/09

NP02a

23/03 a 05/11

NP02b
23/03 a 05/11

MODALITAT
KM
DIA DE DESCANS

ESQUERS PERMESOS

CAPTURES

Salmònids amb mort
149,7 Km + 35 llacs de
muntanya
________

Salmònids sense mort
220 Km + 35 llacs de
muntanya
________

Cullereta 1 ham amb
arponet; Peix artificials i
ondulants amb hams triples
sense arponet; Fuet i buldó:
màxim 3 mosques amb
arponet; Cuc de terra i draga
amb ham simple sense
arponet

Fuet i buldó: màxim 2
mosques sense arponet

4T >=22 cm

_______

Intensiu amb mort
33,8 Ha
________

Artificials i cuc de terra: tots
amb hams sense arponet

6T >=19 fins >=45 i >=65

Intensiu sense mort
3,3 Km + 3 Ha
_________

Fuet i buldó: màxim 2
mosques sense arponet

_______

OBSERVACIONS
Prohibit float-tube/pato fora la
zona de barques.
Prohibit float-tube/pato.

SALABRE: En les ZPC de salmònids tot pescador haurà de disposar i fer us del salabre per l’extracció del peixos de l’aigua
CANYES: Als embassaments s’autoritza la pesca amb dues canyes separades per una distancia inferior a 10 m
PERMISOS: Amb el permís NP01b es pot pescar també NP01a/ amb el permís NP02b es pot també a la NP02a
Els menors de 18 anys i les persones que acreditin legalment la seva situació de incapacitat total o absoluta tindran el permís diari gratuït en les ZPC
sense mort
Els majors de 65 anys, tindran el permís diari gratuït, en les zones de pesca controlada sense mort (excepte intensius) de dilluns a dijous llevat de festius
i vigílies de festius
CAPTURES: En les ZPC amb mort el pescador haurà d’abandonar la zona un cop hagi assolit la quota de captura diària
autoritzada EN ELS ESTANYS QUE ES GLACEN només es podrà pescar quan la superfície desglaçada sigui superior al 90%
HORARI HÀBIL: des de un hora abans de la sortida del sol fins un hora desprès de la posta
HAMS/ESQUER NATURAL: S’autoritza amb ham simple sense arponet amb tamany entre l’1 i el 7

