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Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades 

 
 
1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 
 
Anàlisi de la situació actual: 
En data 30 de desembre de 2009 es publica al DOGC la Llei 22/2009, de 23 de desembre, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, establint com a objectiu, la regulació, 
protecció i foment del dret a l’exercici de la pesca en tots  els rius, rierols, estanys, basses, 
llacs, canals i embassaments, d’origen natural o artificial, d’aigües dolces o salobroses, de 
caràcter públic o privat de Catalunya. Per tant l’àmbit d’afectació és qualssevol massa d’aigua 
de Catalunya. 
 
Durant els últims anys s’han emès una mitjana de 120.000 llicències de pesca. Actualment 
aquesta llicència possibilita la pesca al riu i al mar. De les últimes enquestes realitzades als 
propis pescadors durant la tramitació on-line de la llicència, es desprèn que el 25% van 
preferentment a pescar al riu, el 25% van a pescar preferentment al mar, i el 50% va 
indistintament al mar i al riu. Per tant, aproximadament 60.000 pescadors van a pescar a les 
aigües continentals cada any.  
 
D’altra banda, hi ha un teixit associatiu molt important que ronda les 80 Societats de Pescadors, 
que tenen per objecte la promoció de la pesca.- La majoria d’aquestes entitats estan federades 
a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, que realitza anualment un miler de 
competicions en aigües públiques. 
 
A més a més, hi ha centenars de concessions (per a usos hidroelèctrics, per a regadiu, per 
abastament humà....) sobre les aigües que afecten a la pesca i a la mobilitat de les espècies 
piscícoles, formant una quantitat enorme de basses i canals privats que s’abasteixen d’aigües 
públiques i que usen el recurs aigua per altres fins diferents a la conservació. 
 
El sector comerç també juga un paper important en la pesca, ja que a Catalunya hi ha desenes 
de botigues que es dediquen a la venda de material per a pescar. Cal remarcar que al realitzar 
la majoria de tràmits on-line, aquests comerços també serveixen de punt d’informació pel 
pescador. 
 
Cal remarcar que en determinades zones de muntanya, el sector de la restauració 
desestacionalitza els seus ingressos gracies a activitats que es realitzen a la natura, com la 
pesca, la caça, l’esquí, el barranquisme, la recollida de bolets, el turisme, etc. És aquest sector 
el què aporta una part important d’ingressos al país, ja que els impostos indirectes que es 
deriven de l’exercici de la pesca superen amb escreix els ingressos que té la Generalitat en 
concepte de taxes. 
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Per últim cal destacar el paper importantíssim que jugaran els menors d’edat en la pesca del 
futur. És necessari fomentar la pesca entre aquest col·lectiu que actualment representa unes 
4.000 persones (joves amb llicència de pesca recreativa), en base a la conservació de la natura 
i la pesca sostenible. 
 
 
A. Identificació del problema 
 
La pesca continental a Catalunya té un potencial econòmic, turístic i social molt gran i que amb 
la gestió actual no s’està potenciant. Altres països on s’han implantat altres sistemes de gestió, 
especialment la pesca sense mort, estan experimentant unes repercussions econòmiques i 
turístiques molt positives en certes zones rurals on la pesca  s’ensenya, es cuida i es mima des 
de ben petits. Països com Àustria, Escòcia, Islàndia, Suècia, Groenlàndia, Anglaterra, Irlanda, 
Eslovènia, Sèrbia, Croàcia, Canadà, Noruega, Alaska, Xile, Argentina o Rússia, valoren molt 
la pesca ja que els clients (pescadors) que visiten aquestes zones tenen un poder econòmic 
alt o molt alt, i per tant, la repercussió econòmica sobre el territori es molt notòria. Diverses 
empreses espanyoles i catalanes ens han informat d’aquest turisme, i han sol·licitat 
col·laboració a la Generalitat per tal de potenciar la pesca als Pirineus catalans, assegurant 
que els nostres rius poden ser un bon destí turístic per aquests clients, ja que la pesca es 
combina amb la bona gastronomia, l’arquitectura i la cultura.   
 
Deixant de banda el potencial econòmic de la pesca i entrant en temes més jurídics, cal 
mencionar que la majoria d’articles de la Llei 22/2009, del 23 de desembre deixen supeditada 
la forma de tramitació de determinats preceptes de la Llei, així com la forma, el termini i el 
contingut dels tràmits al desenvolupament de la Llei. És per aquest motiu que la Llei 22/2009, 
del 23 de desembre d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals no s’ha pogut 
acabar d’aplicar i per tant implantar per complet. Aquest és un problema important de cara a 
facilitar la gestió de la pesca continental, tant per l’Administració com per als ciutadans. 
 
Determinats articles són bàsics per a la gestió de la pesca en aigües continentals, com per 
exemple la constitució i regulació de la Comissió per a la Conservació de les Espècies 
Aqüícoles, la regulació del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals, la constitució 
del Fons per a la gestió de la pesca i el Pla d’Ordenació de la pesca en aigües continentals, 
com a eix vertebrador de tota la gestió piscícola a Catalunya. 
 
D’altra banda, la participació ciutadana s’ha de desenvolupar, així com la forma de col·laboració 
de les entitats tutores de la pesca (aproximadament unes 100 societats de pescadors de riu) i 
les entitats tutores del riu, la creació de les Escoles del riu com a llocs on s’imparteix educació 
teòrica-pràctica sobre l’activitat de la pesca o la concessió de determinats trams de pesca amb 
l’objectiu de millorar i fer més eficient la gestió. 
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El Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals pot solucionar els problemes de 
finançament actuals, i per tant, millorar i fins i tot ampliar les actuacions de gestió que siguin 
necessàries per a millorar la pesca en aigües continentals. 
 
Tanmateix, alguns dels problemes que deriven de no disposar de reglament s’han solucionat 
de forma interna, com per exemple l’aprovació dels Plans de salvament. En aquest cas, la 
manca de reglament no pot paralitzar els rescats dels peixos autòctons, atès que constantment 
es realitzen actuacions que afecten a les especies piscícoles, especialment les que entren en 
canals de reg o canals hidràulics, i què són buidats periòdicament pels seus titulars.   
 
Un altre problema important de cara a la conservació de les poblacions piscícoles és la 
connectivitat del curs fluvial. Catalunya compta amb milers de rescloses o assuts que 
impossibiliten el pas del peixos aigües avall i amunt d’aquests. Fins ara s’ha treballat amb la 
normativa disponible, però aquesta ha quedat curta en molts casos, impossibilitant la 
construcció de passos per a peixos en molts assuts. Igualment passa amb els cabals mínims 
en aigües de reserva genètica que s’han d’alliberar pels concessionaris per tal de garantir la 
vida del les poblacions de peixos, i garantir el bon funcionament de l’ecosistema fluvial, sobretot 
a les reserves genètiques. 
 
En altres aspectes de la Llei s’ha seguit treballant com es feia anteriorment a la seva aprovació 
per donar continuïtat als aprofitaments piscícoles; llicència i permís de pesca, competicions 
esportives, plans tècnics de gestió piscícola, classificació de les masses d’aigua i els trams de 
pesca, etc., atès que la mateixa Llei ja es va aprovar en el mateix sentit de treball que s’estava 
fent fins a la data de la seva aprovació.  
 
Aquesta proposta de Decret regula els procediments que s’han de seguir per a la obtenció de 
les autoritzacions dels diferents tràmits que determina la Llei. El fet de no disposar d’aquest 
decret provoca una inseguretat jurídica a l’administrat davant l’administració. Actualment per 
evitar aquesta indefensió una part del que es pretén regular en aquest decret es complementa 
en la Resolució anual per la qual s’ordena la pesca en aigües continentals.  
 
Tot i que a primera vista pugui semblar que la situació està resolta pel fet que una gran part 
dels procediments ja s’estan aplicant, és necessari poder regularitzar aquesta situació amb 
l’aprovació del  present Decret. 
 
Per tant, cal regularitzar tots els tràmits necessaris per a poder implantar totalment la Llei 
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.  
 
El departament competent per promoure la solució d’aquests problemes i desenvolupar el 
Decret és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, com a òrgan 
competent en la matèria. 
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B. Establiment dels objectius 
 
Els objectius del Decret són: 
 
L’objectiu directe és desenvolupar reglamentàriament les prescripcions de la Llei 22/2009, de 
23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca continental, tal i com estableix el mandat 
de la pròpia llei. 
 
Mitjançant aquest desenvolupament, es vol facilitar la gestió de la pesca en aigües continentals 
i també la consecució d’altres finalitats com ara:  
 

1) Fomentar la participació ciutadana en la gestió de la pesca a nivell local. 
2) Divulgar la pesca entre els menors d’edat, entenent que aquests seran els futurs 

pescadors/gestors dels recursos piscícoles. 
3) Fomentar la pesca sostenible, es a dir, la pesca sense mort. 
4) Millorar els cabals dels rius a les zones de reserva genètica. 
5) Millorar l’economia del territori. 
6) Posar la pesca als Pirineus Catalans en un punt del mapa mundial, com a destí turístic 

de qualitat, al mateix nivell que altres països. 
7) Millorar els recursos destinats a la gestió de la pesca en aigües continentals. 

 
 
C. Identificació de les opcions de regulació 
 
En aquest cas únicament hi ha dues opcions de regulació possibles: 
 

 La de fer desplegaments reglamentaris puntuals, regulant de forma particularitzada 
alguns dels aspectes que cal desenvolupar, com per exemple el Pla d’Ordenació de la 
Pesca en aigües continentals, o la composició i funcions del Consell Assessor de la 
Pesca en Aigües Continentals. 
 

 La de fer un decret que reguli el conjunt de remissions reglamentàries que fa la Llei 
22/2009. 
 

L’opció de no regular no és adequada, perquè implica mantenir bloquejat el desplegament de 
la Llei 22/2009, incomplint així el mandat que aquesta mateixa disposició estableix, alhora que 
no s’ofereixen solucions a les problemàtiques existents pel que fa a la gestió de la pesca en 
aigües continentals, ja descrites a la memòria. 
 
S’estima que la millor opció és fer una regulació conjunta de tots els aspectes de la Llei que 
requereixen un desplegament reglamentari, de manera que el resultat sigui harmònic i 
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consistent, i ofereixi seguretat jurídica a tots els actors relacionats amb el sector: pescadors, 
societats i federacions de pescadors, escoles del riu, escoles de la pesca, entitats 
conservacionistes, administració hidràulica, usuaris del riu, turistes, i d’altres. 
 
  
 
2. Anàlisi de l’impacte de les opcions de regulació considerades 
 
A. Informe d’impacte pressupostari 
 
1.1 VALORACIÓ DELS COST D’ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ  
 
Cost d’elaboració i tramitació del Decret: 
 
Tot i que la tramitació del Decret suposi un increment temporal de tasques administratives, la 
unitat responsable de la seva tramitació (Servei de Pesca Continental de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi) realitzarà aquestes tasques amb el personal que 
disposa. Per tant, no es necessitarà incrementar el pressupost per a la tramitació del projecte 
de Decret.  
 
Actualment la gestió de la pesca està centralitzada a la seu central (Direcció General de 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi) sense que es disposi de personal específic pel 
territori (Serveis territorials). Això és així perquè fins al 2008 la gestió de la pesca estava 
delegada a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (Conveni de col·laboració). 
L’aprovació de la Llei al 2009 va fer que el Servei de Pesca Continental gestionés pràcticament 
la totalitat de la pesca en aigües continentals, tot esperant que amb el Reglament es 
descentralitzés la gestió. 
 
Actualment el 95% dels tràmits es realitzen des dels Serveis Centrals, amb la mateixa 
estructura que hi havia al  2009. Únicament els informes de connectivitat sol·licitats a instància 
dels Organismes de conca i els Plans de salvament sol·licitats a instància dels concessionaris 
d’aigües es realitzen des dels Serveis Territorials corresponents.  
 
El present projecte de Decret implica que hi hagi una major participació territorial i dels 
ciutadans que ara mateix no hi és, o com a mínim no en els mateixos termes. Aquest canvi de 
model comportarà un increment notable de les tasques realitzades pel Servei de Pesca 
Continental, atès que s’hauran de donar d’alta les Societats de Pescadors i reunir-se amb elles 
pels temes que els hi afectin, fomentar les Escoles del riu (actualment hi ha diverses Societats 
de Pescadors que fan tasques de similar naturalesa) i crear un temari conjunt per a totes elles, 
així com l’elaboració dels procediments i tràmits administratius per a la realització de les 
concessions, i la gestió del fons per la pesca. Aquests temes són nous per l’Administració, i la 
seva tramitació i gestió formal implicarà un augment del temps de dedicació més que 
considerable. 
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La part hidrològica que contempla la Llei 22/2009, del 23 de desembre requerirà molta més 
feina, especialment la implantació de cabals mínims a les reserves genètiques, i també la 
millora de la connectivitat fluvial (estudis, comunicació als concessionaris, inspecció, informes 
etc.).  
 
La realització de censos de peixos és una de les tasques prioritàries per poder gestionar 
correctament l’activitat piscícola. A data d’avui es realitzen pocs censos (<35 anuals) en 
comparació amb els que s’haurien de fer (>100). Únicament s’està mostrejant la part alta dels 
rius catalans (zona de truites) realitzant censos puntuals i rotatius. Per poder saber l’estat 
poblacional dels peixos i gestionar les zones de forma correcta és necessari incrementar el 
número de censos i poder realitzar-los amb més freqüència (cada 2-3 anys).  
 
Cal remarcar que els censos de peixos es realitzen dins del medi aquàtic amb un equip de 
pesca elèctric. Es necessita personal amb formació i experiència per a realitzar-los 
correctament.   
 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural fa anys que realitza formació 
bàsica al Cos d’Agents Rurals, i als tècnics del propi Departament (Serveis territorials, escoles 
de capacitació agrària,...) en previsió que hi hagi personal que pugui col·laborar, si escau, en 
aquests censos. 
 
Pel que fa a l’increment de costos materials, no es considera necessari. L’única partida material 
que marca la norma és l’adquisició de noves senyals de pesca per tal de senyalitzar els trams 
de riu. Atès que la col·locació i substitució dels senyals és costós i laboriós, s’ha optat per 
incorporar una disposició transitòria per a poder fer el canvi de senyals en un termini de tres 
anys (veure disposició transitòria de la proposta de Decret). D’aquesta forma els costos 
s’imputarien en tres exercicis i no caldria dotar de nous mitjans materials ni personals per la 
seva adquisició i col·locació, atès que ja es disposa de personal per aquesta tasca. A més, la 
nomenclatura de molts dels senyals és igual a l’actual, amb el què els canvis serien 
relativament puntuals i concrets. La partida pressupostària anual per a l’adquisició de senyals 
que s’està fent actualment és suficient per a realitzar el canvi en aquests tres anys.  
 
La implantació de la resta de tràmits a aplicar, principalment autoritzacions, no requereixen de 
despesa pressupostària ja què són purament administratius i ja estan contemplats en la gestió 
diària del personal. 
 
Pel que respecta al control, cal remarcar que els Agents de l’Autoritat poden seguir realitzant 
les seves tasques com feien fins ara. No cal tampoc incrementar el pressupost per vigilància ja 
que el Decret no afecta significativament a aquesta tasca. 
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Cost d’actualització: 
 
El projecte de Decret està pensat per no haver-se d’actualitzar ja que s’ha deixat certa flexibilitat 
en aquells articles que són més canviants. En aquests casos, les regulacions s’hauran 
d’establir al Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals que té una vigència de 6 anys 
però que pot ser revisable anualment.  
 
Pel que fa al contingut dels annexos, s’ha contemplat que aquests es puguin modificar 
relativament ràpid i sense gaires càrregues per l’administració mitjançant resolució del titular 
del Departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
 
2. VALORACIÓ DEL COST DE COMPLIMENT DE LA NORMA 
 
2.1.VALORACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMA PER L’ADMINISTRACIÓ 
 
Com s’ha dit anteriorment, l’estructura del Servei de Pesca Continental no està desenvolupada 
des del 2008, any en què es va recuperar la totalitat de la gestió de la pesca a les aigües 
continentals de mans de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (Conveni de 
col·laboració). Per tant, des del 2008, l’administració té unes carències en matèria de personal 
que no han estat solucionades. L’aprovació de la Llei 22/2009, del 23 de desembre pretenia 
desenvolupar una estructura coherent a les necessitats del Servei de Pesca Continental, però 
atès els canvis polítics i la crisi financera global que es va produir en els anys següents, la 
dotació de personal no es va produir. 
 
2.2. VALORACIÓ DEL COST DE LA VIGILÀNCIA I CONTROL 
 
Pel que fa a la vigilància i control, aquesta competència recau en les tasques que els agents 
dels cossos de seguretat tenen atribuïdes. Majoritàriament aquesta funció la desenvolupa el 
Cos d’Agents Rurals, encara que localment els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, els 
agents de les diferents policies locals i els agents de la Guardia Civil també realitzen tasques 
de vigilància i control. L’aplicació de la normativa no ha de suposar un augment substancial de 
les tasques que tenen assignades. 
 
 
B. Informe d’impacte econòmic i social 
 
Fins a l’entrada en vigor de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals, la regulació de la pesca continental es realitzava en base a la 
Llei de regulació de la pesca fluvial, del 20 de febrer de 1942 i el reglament que la desplegava, 
aprovat per decret del 6 d’abril de 1943. 
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Tot i així, en la disposició final primera de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, s’estableix que 
fins que no s’aprovin el Pla d’Ordenació de pesca en aigües continentals i el reglament de 
desplegament d’aquesta llei, es manté vigent el que disposa la Llei de regulació de la pesca 
fluvial, del 20 de febrer de 1942 i el reglament que la desplega, aprovat per decret del 6 d’abril 
de 1943, així com el disposat en l’Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s’estableixen 
les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades 
amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003, i les ordres 
subsegüents en aquells aspectes que no queden regulats per la Llei 22/2009. 
 
Per tant, aquesta proposta de Decret pretén donar un nou marc jurídic als tràmits que ja s’estan 
realitzant d’acord amb la situació actual. 
 
En aquest sentit, podem considerar que aquesta proposta de Decret no té incidència en termes 
de cost,  sinó que suposa una adequació dels tràmits i de la documentació respecte de la 
situació actual. El que implica una millora en la seva definició, en el temps i en els costos a 
dedicar tant per a l’Administració com per als pescadors, la Federació catalana de pesca,  les 
entitats tutores del riu i de la pesca, etc. 
 
El present Decret afecta principalment a persones individuals (pescadors i món científic), a 
Associacions de pescadors i entitats ambientals, i a empreses i comunitats de regants que 
disposen de concessió administrativa per a la captació d’aigua. Tot i això, també es valora la 
repercussió indirecta que pot tenir la norma sobre el sector de la restauració i el turisme atès 
que sovint va lligat amb les activitats recreatives que es desenvolupen pel voltant. 
 
 

Càrregues 
administratives 
sobre els pescadors 
i el món científic. 

El present Decret no preveu noves càrregues administratives sobre 
aquestes persones, atès que les sol·licituds per a l’obtenció de 
llicències i permisos de pesca no varien, i les autoritzacions per a 
pesca científica tampoc.  
 

Càrregues 
administratives 
sobre les empreses i 
les comunitats de 
regants. 

- S’ha de presentar un Pla de salvament i realitzar el rescat de 
la fauna per part d’aquestes. Actualment ja s’està fent. Per 
tant, aquests apartat no implica nous canvis. 

- S’han d’elaborar els projectes tècnics necessaris per a 
millorar la connectivitat fluvial i evitar l’entrada de peixos als 
canals de derivació d’aigües. Actualment ja s’està fent en 
alguns casos revisats per l’Administració hidràulica 
corresponent. Cal l’aprovació del Servei de Pesca 
Continental. 
 

Sectors específics: 
Societats de 

Amb les dades de les Autoritzacions a les Entitats tutores de la Pesca 
i Entitats tutores del riu, el departament competent en matèria de 
pesca en aigües continentals podrà aplicar els descomptes que 
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Pescadors i entitats 
ambiental  

figuren en la Llei 22/2009, del 23 de desembre, gestionar 
conjuntament els trams de riu, incloure’ls en el Consell Assessor de 
la Pesca en Aigües Continentals o realitzar Acords de col·laboració, 
entre d’altres. 
 

Sectors específics: 
Federació Catalana 
de Pesca Esportiva 
i Càsting 

L’autorització per a l’elaboració de les competicions esportives no 
canvia substancialment del que s’està realitzant actualment. Per tant, 
no es preveuen canvis significatius per aquesta entitat. 

Sectors específics: 
restauració i 
hostaleria 

La pesca ajuda a desestacionalitzar el turisme en determinats 
municipis d’alta muntanya, fet que repercuteix directament sobre el 
sector de la restauració i la hostaleria. En zones de pesca intensiva 
on la pesca s’efectua durant tot l’any, el sector restauració té un 
marcat interès per la pesca.  
 

Ocupació i mercat 
de treball 

L’actual Decret no preveu la creació directa de llocs de treball, tret de 
l’àmbit administratiu. Tot i això, indirectament si que pot generar llocs 
de feina: 

- La creació de les Escoles de Pesca poden ser generadores 
de llocs de treball. En aquest sentit, caldrà veure quines 
entitats volen crear una Escola de Pesca. El Fons per a la 
gestió de la pesca pot ajudar a implantar algunes d’aquestes 
escoles pel territori.  

- La realització de concessions a tercers per a la gestió de 
determinats trams de pesca pot anar associada a la creació 
de llocs de treball, atès que els titulars de dites concessions 
poden contractar personal i nomenar guardes honoraris de 
pesca.  

- També cal destacar que l’actual normativa en matèria de 
gestió piscícola no posa impediments a l’hora de voler 
realitzar activitats de guia de pesca. Aquesta feina, que cada 
cop té més importància a nivell català, es pot veure afavorida 
pel Decret i per la Llei 22/2009, del 23 de desembre.  
 

D’altra banda cal destacar que hi ha un teixit comercial al voltant de 
la venta de material de pesca. Aquests tràmits i vendes no queden 
afectats pel Decret, atès que no preveu canvis al respecte, però si 
que podria millorar puntualment algun tràmit. 
 

Governança, 
participació i bona 
administració. 

La col·laboració amb les entitats tutores de la pesca i del riu, i 
l’ampliació dels membres que assisteixen al Consell Assessor de la 
Pesca en Aigües Continentals, fan del present Decret un espai de 
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participació pública molt interessant i representatiu dels sectors i 
entitats relacionats amb la gestió de la pesca en aigües continentals.  
 

Biodiversitat, fauna i 
qualitat de l’aigua 

El present Decret preveu la implantació d’uns cabals mínims en 
aigües de reserva genètica per salvaguardar la fauna piscícola i la 
millora dels ecosistemes aquàtics continentals. Aquest cabal es 
considera una restricció que s’hauria d’imposar als titulars de 
concessions. En l’actualitat, són nombrosos els concessionaris que 
no tenen l’obligació d’alliberar un cabal mínim i a més a més, en molts 
casos, la quantitat d’aigua autoritzada a captar per l’organisme de 
conca és superior al cabal que circula pel propi riu. Els efectes 
d’aquestes concessions vulneren el dret a l’ús racional dels recursos 
naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i 
defensar i restaurar el medi ambient.  
 
D’altra banda, la manca de cabals mínims en aigües de reserva 
genètica fa que sovint s’hagin de posposar competicions de pesca 
esportiva donat que el riu no baixa en les condicions necessàries per 
a la celebració de dites competicions. La celebració de competicions 
té un efecte econòmic important en els municipis on es realitzen 
aquestes ja que sovint el punt de trobada o de clausura d’aquestes 
es realitza en un restaurant o bar de la zona. A més, en els casos de 
competicions de varis dies, la pernoctació es realitza en hotels de la 
zona.  
 

 
 
C. Informe d’impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives 
 
En aquest apartat, s’avalua la incidència de les mesures proposades en aquest Decret en 
termes d’opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció de càrregues 
administratives per als ciutadans i les empreses. 
 
Amb aquesta finalitat, el Govern ha aprovat una Guia de bones pràctiques per a l’elaboració i 
revisió de la normativa amb incidència en l’activitat econòmica (Acord GOV/63/2010, de 13 
d’abril), en la qual s’especifiquen els principis, els criteris i les recomanacions que cal seguir 
per garantir que no s’estableixen obligacions o càrregues administratives que no estiguin prou 
justificades. 
 
Segons indica l’article 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, aquest nou informe d’impacte 
regulador ha d’especificar detalladament en quin sentit l’elaboració de la norma ha seguit els 
principis, criteris i recomanacions que la Guia estableix, i ha de quantificar les càrregues 
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administratives que la nova norma genera a les empreses, utilitzant metodologies de 
referència.  
 
D’acord amb l’Acord GOV/63/2010, de 13 d’abril, al ser un projecte de disposició reglamentaria 
aquest informe és de caràcter abreujat i s’emet per tal de documentar el resultat de l’avaluació 
preliminar del Projecte de Decret. Atesa la Guia de bones pràctiques que s’estableix en aquest 
Acord, no s’estableixen obligacions o càrregues administratives que no estiguin prou 
justificades. 
 
D’acord amb la Guia de bones pràctiques per a l’elaboració i revisió de la normativa amb 
incidència en l’activitat econòmica i amb les dades que figuren en aquesta memòria, es 
considera que el present Decret només cal que realitzi l’informe d’impacte normatiu sobre els 
articles que afecten a les empreses (principalment titulars de concessions). 
 
Per a la resta d’articles, que són la majoria, es considera que s’està exempt de l’avaluació del 
d’impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues administratives pels 
motius següents: 
 
1) La norma va dirigida principalment als ciutadans (de forma individual o en grups) i a 
l’administració pública.  
 
2) La norma no preveu cap mena de lucre en cap dels apartats. Tant les entitats tutores del riu, 
com les entitats tutores de la pesca i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting són 
entitats sense ànim de lucre. 
  
3) El sector comerç (restauració, pernoctació, venta material esportiu ...) derivat de l’aplicació 
de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals i del present Decret no es lucren directament de la norma. És a dir, la norma no té 
per objecte la regulació de les empreses. La gestió de la pesca es realitza des de 
l’Administració i pels ciutadans, de forma individual o associats, inclús en la part de concessions 
(incorporant unes clàusules administratives).  
 
1. Seguiment dels principis, els criteris i les recomanacions de la Guia 
 
Per tal de facilitar la tramitació de les sol·licituds que regula el Decret, aquest estableix un 
procediment reduït que garanteixi la seguretat jurídica de les persones i entitats sol·licitants i 
que aquest tràmit es faci amb la suficient agilitat.  
 
Les dades sol·licitades als ciutadans són les mínimes exigibles per acomplir amb la finalitat de 
cada autorització o procediment. Tots els tràmits previstos en el Decret són indispensables i 
venen fixats per la Llei 22/2009, del 23 de desembre.  
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En els casos en què ha estat possible, s’ha previst realitzar els tràmits de forma telemàtica 
(autorització Pla de Salvament i emissió de llicències i permisos de pesca).  
 
Per tant, des del punt de vista de simplificació de tràmits i de càrregues administratives s’ha 
vetllat en tot moment per tal que aquestes fossin les mínimes per l’administració.  
 
 
 
2. Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives  
 
A les taules annexes a la memòria justificativa es desglossen les càrregues administratives 
actuals i les que deriven de l’aplicació del present Decret sobre les empreses, d’acord amb els 
costos unitaris estàndard per a la quantificació de les càrregues administratives. El Decret 
proposat no comporta noves obligacions, sinó que únicament especifica la manera en què 
s’han d’acomplir les obligacions ja establertes a la Llei 22/2009. Per tant, l’increment de 

càrregues per les empreses entitats i ciutadans s’estima en 204.855,77 €, fruit del 

desenvolupament del Decret.  
 
Pel que fa al Pla de salvament, cal tenir en compte que aquest varia en funció de la disminució 
de cabals circulants als canals o basses de reg. Generalment no s’efectuen gaires moviments 
de cabals que posin en qüestió la salvaguarda de les poblacions piscícoles. Anualment es 
realitzen uns quaranta de rescats corresponents a diversos titulars de concessions, d’acord 
amb les dades disponibles per part del Servei de Pesca Continental en els últims anys.  
 
D’altra a banda, cal tenir en compte que la realització de connectors fluvials i la implantació de 
reixes i altres sistemes de protecció és realitzen una sola vegada per part del titular de la 
concessió. Això significa que només cal fer un tràmit amb l’Administració per realitzar aquesta 
actuació. La freqüència considerada és 1. No s’efectuen renovacions periòdiques. En aquest 
cas, també s’ha optat per considerar un màxim de deu sol·licituds a l’any què és el número 
aproximat de tràmits sobre els qual està treballant el Servei de Pesca Continental actualment.  
 
La resta d’obligacions d’informació (articles 10, 23, 32, 39, 40, 44) corresponen al nombre 
d’esdeveniments o sol·licituds anuals enlloc del nombre d’empreses afectades. 
 
Es necessari  remarcar que els tràmits a sol·licitud dels ciutadans (obtenció de les llicencies i 
els permisos de pesca) o del tercer sector (Sol·licitud d’inscripció de les entitats tutores de la 
pesca i les entitats tutores del riu, i la sol·licitud de competicions de la Federació Catalana de 
Pesca Esportiva i Càsting) no s’han tingut en compte a l’hora de realitzar la quantificació de les 
càrregues administratives ja que aquests actors no tenen la consideració d’empresa i per tant 
no tenen ànim de lucre.    
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El present Projecte de Decret compleix amb els criteris de simplificació administrativa del 
Decret 108/2008, de 6 de maig de mesures per a l’eliminació de tràmits i s’adequa a la Guia de 
bones pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en els ciutadans. 
S’estima que les càrregues administratives derivades d’aquest projecte són les necessàries i 
proporcionals a les obligacions que la normativa bàsica imposa. 
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D. Informe d’impacte de gènere 
 
El present text promou la igualtat entre homes i dones, doncs els tracta per igual. S’ha redactat 
de forma que totes les referències a persones siguin vàlides tant per a homes com per a dones, 
vetllant sempre per tal que no hi hagi un ús sexista.  
 
Per tant, es dona compliment al Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials, per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús del llenguatge 
simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada, que obliga a l’ús no 
androcèntric ni sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una 
discriminació per raó de sexe. 
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3. Comparació de les opcions de regulació considerades 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el desplegament reglamentari emana de la llei 22/2009, 
del 23 de desembre, amb el què no s’han pogut preveure altres opcions de regulació. Cal 
recordar que el present Decret desenvolupa la Llei de l’any 2009, amb el que molts dels tràmits 
inclosos en el Decret ja s’estan desenvolupant actualment.  
 
Tot i això, en el text s’ha vetllat en tot moment per respectar els principis de bona regulació: 
necessitat, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, accessibilitat, simplicitat i 
eficàcia.  
 
S’ha optat per realitzar un text curt, precís i clar, de fàcil comprensió pel ciutadà. També s’ha 
aprofitat per derogar les normatives que han quedat obsoletes i poden generar indefensió 
jurídica. En la mesura del possible, alguns dels tràmits derivats de la Llei 22/2009, del 23 de 
desembre es realitzen mitjançant el portal web de l’Oficina Virtual de Tràmits (Plans de 
salvament, llicències, permisos de pesca i competicions esportives). 
 
D’altra banda també cal especificar que s’ha vetllat per la unificació dels tràmits que es podien 
unificar (autorització per a reintroduir, repoblar o alliberar i translocar especies de fauna i la 
inscripció de les entitats tutores del riu i de la pesca). 
 
Els terminis de resolució considerats en el text són relativament baixos per donar agilitat als 
tràmits.  
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4. Implementació, seguiment i avaluació de la norma 
 
A partir de l’execució de la norma per controlar-la i veure l’assoliment dels seus objectius 
s’analitzarà diferents factors, s’enumeren a continuació: 
 

-  Analitzar la quantitat de llicències emeses al llarg de l’any, d’aquesta manera es veurà 
si la norma fa que hi hagi un augment de pescadors.  

- Analitzar la quantitat de permisos emesos al llarg de l’any, d’aquesta manera es veurà 
si hi ha un augment de pescadors en les zones de pesca controlada.  

- Analitzar la quantitat d’escoles de riu s’han autoritzat i quin resultat han tingut, és a dir, 
la quantitat joves pescadors que hi ha.  

- Analitzar les autoritzacions excepcionals, com per exemple, repoblacions, pesca 
científica, pla de salvaments i translocacions. 

- Analitzar les possibles concessions, per tal de veure quin resultat s’obté d’aquestes i 
si cal iniciar-ne. 

- Analitzar els trams de pesca, d’aquesta forma aconseguir i millorar les zones de pesca 
controlada.  

- Analitzar la senyalització dels trams de pesca, revisar-la i adequar-la. 
- Analitzar les zones de fresa, per poder delimitar-les. 
- Analitzar les zones de genètica de truites, per establir-hi cabals mínims. 
- Analitzar els trams de pesca, per redactar els plans de gestió piscícola de cada tram 

de riu.  
- Analitzar el calendari de les competicions. 

 
Pel que respecta al seguiment i avaluació de la norma, aquest es realitzarà de forma anual, 
coincidint amb la temporada de pesca. L’avaluació de la temporada i les actuacions que realitza 
la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i més concretament del Servei 
de Pesca Continental, s’exposen anualment a l’inici del Consell Assessor de la pesca en aigües 
continentals. Atès que en aquest Consell hi participen la majoria dels actors relacionats amb la 
pesca continental, es proposa seguir realitzant l’avaluació de la temporada, i per tant, del 
desenvolupament del Decret en aquest Consell, a banda dels mitjans de control i seguiment 
interns que disposa la pròpia Administració. 
 
Per a quantificar la quantitat de joves menors d’edat, des del Servei de pesca es proposa 
realitzar llistats des de l’aplicació de llicències i permisos de pesca (SGLL). Per tal de divulgar 
la pesca entre els menors d’edat, es regula la creació d’escoles de pesca. 
 
Per a millorar l’economia del territori i posar la pesca als Pirineus Catalans en un punt del mapa 
mundial, es farà un seguiment de l’emissió de permisos per les diferents zones controlades de 
pesca, a més afavorir les repoblacions per atraure pescadors.  
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Per a fomentar la participació ciutadana en la gestió de la pesca a nivell local, en el Consell 
Assessor de la pesca hi participen la majoria dels actors relacionats amb la pesca continental, 
en aquest Consell els convidats proposen diferents gestions. 
 
Per a fomentar la pesca sense mort, a través de les escoles s’anirà educant en aquest sentit 
als pescadors menors d’edat, per a que a la llarga es pugui anar reduint la pesca amb mort.  
 
Per a millorar els recursos destinats a la gestió de la pesca en aigües continentals, des del 
Servei de pesca es gestiona diverses piscifactories on es porta a terme la reproducció de peixos 
per a la futura repoblació, d’aquesta manera es va millorant la gestió dels diferents recursos.  
 
No cal fer el test de pimes ja que aquest reglament no afecta a cap tema diferent dels que  
afecta la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals, a les empreses elèctriques, ni a altres petites i mitjanes empreses. 
 
 
 

La definició de pimes comprèn totes les empreses que tenen menys de 250 treballadors i un 
volum de negocis que no supera els 50 milions € o un balanç general anual que no excedeix 
els 43 milions €, segons preveu la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig 
de 2003. Dins aquesta categoria, les microempreses són aquelles empreses que tenen de 0 a 
9 treballadors, i un volum de negocis o un balanç general anual que no supera els 2milions €; 
les petites tenen de 10 a 49 treballadors i un volum de negocis o un balanç general anual que 
no supera els 10 milions €; i les mitjanes de 50 a 249 i un volum de negocis que no supera els 
50 milions € o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions €. 
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Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 
Inter departamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons que han 
dut a desestimar-les, si és el cas.  

 
 
L’article 64.5 de la Llei 26/2010 disposa que l’expedient ha d’incloure una memòria de les 
observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental, 
audiència, informació pública i informes, si escau, i també de les raons que han dut a 
desestimar-les, si és el cas.  

La referida memòria s’ha d’elaborar, per tant, un cop realitzats els tràmits anteriors i suposa 
que la Memòria d’observacions i al·legacions presentades que s’acompanya al projecte de 
Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2009, de 23 de 
desembre, d’ordenació sostenible de la pesca continental, serà completada en les següents 
fases de tramitació normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 Vist i plau 

 
 
 
 
 

Alex Cuadros i Andreu 
Responsable de Tramitació   
d’Expedients Jurídics                                               

Anna Sanitjas Olea 
Directora general d’Ecosistemes Forestals      
i Gestió del Medi 
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