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En groc: part de l'etiqueta imprescindible per identificar el peix de captura sostenible.
En negre: informació que ha de constar obligatòriament segons normativa.
En blau: informació voluntària.

NOM COMERCIAL Nom científic

Els noms comercials són els que coneixem comunament, però els 
noms científics són els exactes. Per això, a les noves etiquetes han 
de constar-hi tots dos

Mètode de producció

Com s'ha produït. Pot ésser: capturat, capturat 
en aigua dolça o de cria (aqüicultura).

Categories d'art de pesca

Els arts de pesca s'agrupen en set categories 
que pots veure en el revers d'aquest fullet. 

Data de desembarcament/ 
port de desembarcament

Consumiu-lo abans de la 
data de caducitat

Zona de captura

Indica on s'ha pescat el producte, 
no només amb zones FAO, sinó 
també amb un nom de fàcil 
comprensió per als consumidors.

Descongelació

Ha d'assenyalar si ha 
estat congelat o no.

Pes net

Operador alimentari

Marca d'identificació

Etiqueta de certificació
Codi de resposta ràpida

00,00



Si et fixes en l'etiqueta del peix, podràs escollir el que s'hagi capturat a la zona 
més propera i de la manera més selectiva. A continuació, trobaràs els elements 
en els quals ens hem de fixar.

1.- Nom comercial o denominació comercial de l'espècie. És a dir, el nom amb què el coneixem 
habitualment. 

2.- Nom científic. És fonamental per saber que no ens venen garsa per perdiu. 

3.- Zona de captura. Com més a prop sigui, més probabilitats hi ha que provingui de pesca 
responsable. En el cas de la península, les àrees més properes són la zona FAO 37 (que correspon a la 
mar Mediterrània) i la zona FAO 27 (subzona VIII, que correspon a l'Atlàntic nord-est).

4.- Categories d'art de pesca. A les noves etiquetes podràs trobar-hi totes aquestes: xarxes de tir, 
rossegall i nanses, art de fons i semblants, xarxes d'encerclament i xarxes d'hissada, palangre, xarxes 
d'arrossegament i paranys. Cal evitar el peix on hi digui «xarxes d'arrossegament», ja que és la tècnica 
de pesca més perjudicial.

5.- Mètode de producció. Trobaràs peix capturat, capturat en aigua dolça o de cria (aqüicultura). És 
millor optar pel «peix capturat» perquè l'aqüicultura té una gran repercussió ambiental i social. 

aix   s l'etiqueta que ha de dur el peix
APRÈN A «DESXIFRAR-LA» PER TRIAR LLIURAMENT EL QUE 
CONSUMEIXES! 


