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Text de la disposició  
 

 
L'article 119 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de pesca fluvial, que inclou en tot cas la planificació i la regulació dels 
recursos pesquers, la delimitació d'espais protegits, la regulació del règim d'intervenció 
administrativa i la vigilància dels aprofitaments piscícoles.   
  
En aquest marc competencial s’aprovà la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals, amb l’objecte de regular, protegir i fomentar el 
dret a l'exercici de la pesca en totes les masses d’aigua continental de Catalunya objecte de 
regulació, fent-lo compatible amb el manteniment d’un estat de conservació favorable de les 
espècies i establint les mesures adients per a la protecció i conservació dels ecosistemes 
aquàtics, en tant que són indispensables per al manteniment d’aquelles.  
  
Pel que fa a l’àmbit estatal cal destacar la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat i el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores, les quals tenen per objecte l’establiment d’un règim 
jurídic bàsic per a la conservació, l’ús sostenible, la millora i restauració del patrimoni natural i 
la biodiversitat i la lluita contra les espècies exòtiques invasores.  
  
La norma s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb els articles 62 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: principi de necessitat i eficàcia, ja que és l’instrument necessari i 
adequat per desenvolupar la Llei 22/2009, del 23 de desembre; proporcionalitat, atès que conté 
la regulació imprescindible per atendre aquella necessitat, ja que no existeixen altres mesures 
menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als destinataris; seguretat jurídica, 
atès que aquesta iniciativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, 
nacional i de la Unió Europea; transparència, ja que presenta un objectiu clar –desenvolupar 
la Llei esmentada d’acord amb la normativa bàsica del Patrimoni Natural i Biodiversitat– i en la 
seva tramitació els potencials destinataris han tingut la possibilitat de participar activament;  
eficiència, ja que d’aquesta norma no es deriven càrregues administratives innecessàries o 
accessòries. L’objecte del decret és el desenvolupament reglamentari al que es remet la Llei 
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.  

  
Així, mitjançant el capítol I s’estableix l’objecte del Decret i es defineixen diversos conceptes 
que faciliten la comprensió de la norma.   
  
El capítol II classifica les espècies de peixos, els diferents trams de cursos i les masses d’aigua 
a efectes de la pesca, establint la seva senyalització.   
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El capítol III estableix les condicions per poder pescar. En concret, es regulen les llicències i 
els permisos de pesca, els esquers permesos per a la pesca, els períodes hàbils de pesca, les 
prohibicions de pesca per raó del lloc, les autoritzacions excepcionals i la possible adopció de 
mesures extraordinàries.   
  
El capítol IV estableix la planificació i l’ordenació de la pesca mitjançant el Pla d’ordenació de 
la pesca en aigües continentals, els plans tècnics de gestió piscícola, la resolució anual de 
pesca continental i el Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals.  
  
El capítol V regula l’aprofitament de la pesca, incloent les zones de pesca controlada i les zones 
de pesca en aigües de titularitat privada. En les primeres, la titularitat i administració correspon 
al departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, si bé la 
gestió de l’aprofitament pesquer d’aquestes zones de pesca es pot fer directament, en consorci, 
o mitjançant concessió o qualsevol de les formes de gestió dels bens de domini públic previstes 
a la legislació patrimonial.  
  
El capítol VI regula les concessions d’aprofitament de pesca, establint les condicions de 
licitació, la forma de sol·licitar-les i adjudicar-les, el contingut de la resolució de concessió i els 
drets i obligacions dels concessionaris, així com la durada  de la concessió, les garanties i les 
causes d’extinció de la concessió.  
  
El capítol VII preveu les condicions per realitzar la pesca esportiva.  
  
El capítol VIII té per objecte protegir i conservar els ecosistemes aquàtics continentals. En 
concret, s’estableix l’estructura, funcionament i composició de la Comissió per a la Conservació 
de les Espècies Aqüícoles i les actuacions a realitzar en cas d’alteració del volum o el cabal de 
masses d’aigua, principalment pel que respecta al pla de salvament. També es desenvolupen 
les previsions de la Llei 22/2009 pel que fa a la regulació de la connectivitat fluvial mitjançant 
la construcció de passos per a peixos i les reixes i sistemes de protecció de canals de derivació 
d’aigües, la connectivitat del curs i la conservació de les zones de fresa.  
  
El capítol IX disposa les mesures de recuperació i conservació de la fauna, establint el règim 
aplicable als diferents tipus de reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions 
en les aigües comuns i en les aigües de reserva genètica, així com els centres de recuperació 
de la fauna en aigües continentals i les obligacions en matèria de sanitat animal connexes.   
  
El capítol X regula les escoles de riu i les entitats tutores de la pesca així com les entitats tutores 
de riu, com a mecanismes de participació ciutadana, formació i educació.   
  
El capítol XI preveu el Fons per a la gestió de la pesca com a instrument de finançament de la 
pesca.  
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Per últim, el capítol XII es remet al règim sancionador aplicable i estableix el règim dels comisos 
dels materials emprats.  
  
Mitjançant la disposició addicional única s’estableixen les formes en què es podran presentar 
els models de comunicació o de sol·licitud previstos al Decret.  
  
Tres disposicions transitòries fixen períodes per a adaptar, respectivament, les senyalitzacions,  
la designació de vocals del Consell Assessor de la pesca en aigües continentals i la vigència 
de la Resolució que ordena la pesca en aigües continentals de Catalunya  
  
La Disposició derogatòria primera deroga expressament 2 decrets i 5 ordres i la disposició 
derogatòria segona deixa sense efectes 25 ordres que han perdut la seva vigència.  
  
La Disposició final habilita el titular del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals per a modificar els annexos del Decret.  
  
El Decret té 5 annexes:  
  
L’annex I determina la forma en què cal senyalitzar les masses d’aigua i les figures de gestió 
de la pesca.   
  
L’annex II preveu el contingut que ha de tenir el calendari de competicions de pesca esportiva.  
  
L’annex III detalla el contingut que ha de tenir el Pla de Salvament de les espècies autòctones 
afectades.  
  
L’annex IV estableix el contingut que han de tenir els projectes tècnics de les reixes i sistemes 
de protecció de canals de derivació d’aigües.  
  
L’annex V detalla el contingut dels programes de formació de les escoles de riu.  
   
D’acord amb l’informe del Consell de Protecció de la Natura i l’informe del Consell Assessor de 
la Pesca en aigües continentals,   
  
D’acord amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;  
  
A proposta de la persona titular del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del 
Govern,   
  
  
Decreto:  
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Capítol I. Disposicions generals  
  
Article 1. Objecte  
  
L’objecte d’aquest Decret és desenvolupar la Llei 22/2009 del 23 de desembre, d'ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals.  
  
Article 2. Definicions  
  
A efectes del present Decret, s’entén per:  
  
Alentidor: infraestructura rectilínia en canal amb un pendent màxim del 25%, amb deflectors de 
fons i/o laterals que funciona desaccelerant el flux de l’aigua de forma que pot ser remuntat 
pels peixos.  
  
Ascensor per a peixos: sistema mecànic que captura els peixos al peu de l’obstacle (amb 
l’ajuda d’un cabal de crida o atracció) i que mitjançant una cabina els eleva i allibera a la part 
superior d’aquest.  
  
Connector fluvial: qualsevol dispositiu o estructura que permet el pas de les espècies de fauna 
que habiten a l'espai fluvial, especialment els peixos, aigües amunt i avall de qualsevol 
infraestructura transversal.  
  
Escala de peixos: infraestructura generalment realitzada amb formigó o materials artificials que 
consta d’estancs successius, amb escotadures o talls als envans entremitjos que serveixen per 
al pas dels peixos pels quals s’han dissenyat.  
  
Espècie aqüícola: aquella espècie piscícola o astacícola pescable o amb interès pesquer.  
  
Truita comuna autòctona (Salmo trutta): es defineix com a truita comuna autòctona 
(Salmo trutta) de les aigües continentals de Catalunya, aquells individus de 
l’espècie Salmo trutta de llinatge mediterrani propi dels rius del nord de Catalunya.   
  
Població de truita autòctona (Salmo trutta): és aquella població formada per un 80% o més 
d’individus de truita amb gens autòctons.  
  
Rampa de pedres: dispositiu que imita les condicions naturals d’un riu i que consta d’un pla 
inclinat amb un pendent igual o inferior al 10% en el qual s’adhereixen blocs de pedra de mida 
variable.  
  
Rius artificials: canals o passos rústics amb pendent del 3% al 5% que inclouen blocs, espigons 
i llindars de fons per a reduir la velocitat del flux de manera que puguin ascendir els peixos. 
Presenten una similitud elevada a la morfologia del propi riu.  
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Zones de pesca en aigües de titularitat privada: són masses d’aigua de titularitat privada que 
estan ubicades fora del domini públic hidràulic, amb l’objectiu de l’aprofitament de pesca i que 
no formen part del medi natural.  
  
Capítol II. Classificació d’espècies i trams de pesca   
  
Article 3. Classificació de les espècies de peixos i de crustacis a efectes de la pesca  
  
1. Les espècies de peixos i de crustacis als efectes de la pesca es classifiquen en les categories 
següents:  
  

a. Espècies protegides o amenaçades.  
b. Espècies pescables.  
c. Espècies introduïdes no catalogades com a espècies invasores.  
d. Espècies introduïdes catalogades com a espècies invasores.  

  
2. La classificació i revisió d’una espècie en la categoria de protegida o amenaçada, i introduïda 
catalogada com a espècie invasora, així com les seves modificacions, addicions o supressions 
es regula d’acord amb la normativa sectorial vigent.  
   
3. La classificació i revisió d'una espècie en les categories de pescable o introduïda no 
catalogada com a espècie invasora, així com les seves modificacions, addicions o supressions 
s’ha de realitzar en el Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals.   
  
Article 4. Classificació dels trams de cursos i les masses d’aigua continental pel que fa 
a la pesca  

  
1. Els cursos i masses d’aigua per a la pesca en aigües continentals es classifiquen en 
les categories següents:  

  
a) Refugi de pesca.  
b) Zona de pesca lliure sense mort.  
c) Zona de pesca controlada, amb les següents subcategories:   

i.Zona de pesca controlada sense mort / amb mort.  
ii.Zona de pesca controlada intensiva sense mort / amb mort.  
iii.Zona de pesca controlada intensiva- escenari de pesca.  

  
2. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals ha d’establir la classificació i la 
delimitació dels diferents trams, cursos i masses d’aigua en aquestes categories, o inclús 
establir noves subcategories.  
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3. En la delimitació de tots els trams de pesca s’ha de tenir en compte l’existència de zones 
sensibles d’espècies protegides, els hàbitats protegits, les colònies i zones de descans o 
d’hivernada d’espècies protegides i els espais naturals protegits, entre d’altres que es fixin al 
Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals.  
  
Article 5. Senyalització   
  
1. La senyalització de les masses d’aigua s’ha de realitzar en funció de la classificació 
establerta a l’article 24 de la Llei 22/2009 de 23 de desembre d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals.   
  
2. Els senyals que delimiten les masses d’aigua han de tenir un dels següents texts:  
  

a. Aigües de salmònids - Baixa muntanya.  
b. Aigües de salmònids - Alta muntanya.  
c. Aigües de ciprínids.  
d. Aigües de reserva genètica.  
 

 3. Els senyals de les masses d’aigua s’han de col·locar en el límit superior i inferior d’aquestes, 

excepte en cas que el límit superior es localitzi al naixement d’un curs d’aigua o sigui tota la 
conca hidrogràfica delimitada, en quin cas només s’ha de senyalitzar el límit inferior. En cas 
que el límit inferior sigui el mar, s’ha de senyalitzar únicament el límit superior.  
  
4. La senyalització dels trams de pesca s’ha de realitzar en funció de la classificació establerta 
a l’article 25 de la Llei 22/2009 de 23 de desembre d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals.   
  
5. Els senyals que delimiten els trams d’aigua han de tenir un dels següents texts:  
  

a. Refugi de pesca.   
b. Pesca controlada.  
c. Reserva genètica de truita. 
d. Pesca intensiva controlada.   
e. Zona de pesca lliure sense mort.  
f. Pesca controlada professional. 
g. Pesca prohibida. 

  
6. Els senyals dels trams de pesca s’han de col·locar al límit inferior i superior de cada zona de 
pesca en ambdós marges del riu, en les vies principals d’accés a la zona i als punts intermedis 
que siguin necessaris per a la seva correcta visualització.   
  
7. Les característiques dels senyals, tals com la grandària, el material, els colors, la mida de 
les lletres i altres es regulen a l’annex I.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació, Agenda Rural 
Direcció General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi  
 

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 
 
Elaborat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi     versió 13/12/2021 

 

C/ Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel 93 567 42 00 
 

7 

  
8. Els senyals s’han de col·locar sobre pals o suports de material no contaminant pel medi que 
garanteixin la seva adequada conservació, duració i rigidesa. Preferentment han de ser 
suports de fusta o de qualsevol material inorgànic, reciclat o reciclable.    
  
9. Els senyals s’han de situar a una altura mínima del terra de 1,50 metres, i la seva llegenda 
o distintiu s’ha d’orientar, sempre que sigui possible, vers l’exterior de les aigües objecte de 
senyalització i en el cas de les vies d’accés, en el sentit d’arribada al riu.   
  
10. En cas d’inexistència de senyalització o bé en cas de conflicte entre la senyalització existent 
en un tram o massa concreta i la classificació d’aquest continguda al Pla d’ordenació de la 
pesca en aigües continentals, preval sempre la continguda en l’esmentat Pla d’ordenació de la 
pesca en aigües continentals o en la Resolució anual de Pesca o en el permís de pesca en cas 
d’una zona de pesca controlada.  
  
11. La col·locació i el manteniment dels rètols de senyalització correspon al departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, sense perjudici de 
la  participació de les entitats tutores en aquestes tasques, segons els mecanismes de 
participació que s’estableixin. Se n’exceptuen les zones de pesca en aigües de titularitat 
privada així com les zones de pesca controlada en les que l’aprofitament pesquer es duu a 
terme mitjançant concessió o qualsevol altra figura jurídica administrativa prevista a  la 
legislació de caràcter patrimonial a l’empara de l’article 28.5 de la Llei 22/2009, del 23 de 
desembre, en els que la col·locació i manteniment de la senyalització correspon al seu titular, 
entitat gestora o concessionari.   
  
  
Capítol III. Condicions per a l’exercici de la pesca   
  
Article 6. Llicència de pesca recreativa en aigües continentals  
  
1. Per poder practicar la pesca recreativa i esportiva de competició en aigües continentals de 
Catalunya cal disposar de llicència de pesca recreativa en aigües continentals, que té caràcter 
personal i intransferible.   
  
La llicència s’ha de poder acreditar davant dels agents de l’autoritat juntament amb qualsevol 
document identificatiu, i és vàlida en suport paper o en format digital.  
  
2. El procediment per sol·licitar la llicència de pesca pot ser telemàtic o presencial. En el cas 
del procediment telemàtic, la sol·licitud s’ha de realitzar per mitjans telemàtics a través de la 
seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat). En el cas del 
procediment presencial, la sol·licitud s’ha de presentar de forma preferent als punts establerts 
a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)   
  

https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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3. Les llicències de pesca recreativa tenen una validesa mínima d’1 dia i màxima de 4 anys, a 
comptar des de la seva expedició.  
  
4. Els imports de les taxes associades a cada subtipus de llicència de pesca recreativa en 
aigües continentals s’estableixen a la legislació de taxes i preus públics de la Generalitat.   
  
5. Per obtenir la llicència de pesca cal complir els següents requisits:   
  

a)En el cas de menors d’edat no emancipats, cal l’autorització de qui ostenti la seva tutela 
o pàtria potestat.  
b) Abonar la taxa corresponent.  
c) No estar inhabilitat per a la seva obtenció.   

  
6. La llicència de pesca recreativa en aigües continentals ha de contenir les dades 
especificades a continuació:  
  

a) Número de llicència.  
b) Nom i cognoms de la persona titular.  
c) DNI, passaport  o NIE.  
d) Data d’expedició.  
e) Data de caducitat.  

  
7. L’òrgan competent per a l’emissió de les llicències de pesca recreativa és la persona titular 
de la direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
8. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot 
establir acords amb altres comunitats autònomes pel reconeixement mutu de les llicències de 
pesca emeses per ambdues administracions.  
  
Article 7. Permís de pesca  
  
1. Per poder exercir la pesca en zones de pesca controlada s’ha d’estar en possessió, a més 
de la llicència de pesca vigent, d’un permís de pesca de caràcter personal i intransferible emès 
pel departament competent en matèria de pesca no professional.  
  
El permís s’ha de poder acreditar davant dels agents de l’autoritat juntament amb qualsevol 
document identificatiu, i és vàlid en suport paper o en format digital.  
  
2. El permís de pesca es pot sol·licitar de forma presencial o telemàtica i s’ha de sol·licitar amb 
una antelació màxima de quinze dies a la data en la que es vol pescar.  En el cas del 
procediment telemàtic, la sol·licitud s’ha de realitzar per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat). En el cas del procediment 
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presencial, la sol·licitud s’ha de presentar de forma preferent als punts establerts a la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)   
  
3. Els tipus, imports i períodes de validesa dels permisos de pesca recreativa en aigües 
continentals han de ser establerts per la legislació de taxes i preus públics de la Generalitat.  
  
4. Per obtenir el permís de pesca cal disposar de llicència de pesca en vigor i no estar inhabilitat 
per a l’exercici de la pesca.    
  
5. El permís de pesca ha de contenir, com a mínim, les dades següents:    
  

a. Nom i cognoms de la persona titular.  
b. DNI, passaport  o NIE.  
c. Període de vigència del permís.  
d. Matrícula de la zona de pesca controlada.  
e. Tipus de permís  

  
6. Les activitats realitzades per les escoles de riu en els llocs habilitats a tal efecte no 
requereixen de l’obtenció del permís de pesca de forma individual.   
  
7. L’òrgan competent per a l’emissió de permisos de pesca recreativa és la persona titular de 
la direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
  
Article 8. Esquers autoritzats per la pesca en aigües continentals  
  
1. En les zones de pesca controlada sense mort i zones lliures de pesca sense mort situades 
en aigües de salmònids es permet únicament l’ús d’esquers artificials amb hams sense arponet 
o amb l’arponet completament aixafat.   
  
2. La resta d’esquers s’han de regular amb caràcter general al Pla d’ordenació de la pesca en 
aigües continentals, sense perjudici de les especificitats previstes als respectius Plans tècnics 
de gestió piscícola corresponents.  
  
Article 9. Períodes i horaris hàbils per a la pesca en aigües continentals  

  
1. Els períodes hàbils s’han de regular amb caràcter general al Pla d’ordenació de la pesca en 
aigües continentals, sense perjudici de les especificitats que puguin constar als Plans tècnics 
de gestió piscícola corresponents, respectant el cicle biològic de cada espècie.  
  
2. Amb caràcter general, l’exercici de la pesca no professional en aigües continentals només 
es pot practicar en el període comprés entre una hora abans de la sortida del sol i una hora 

https://seu.gencat.cat/
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després de la seva posta, d’acord amb l’horari oficial, sense perjudici del disposat per a la 
pesca en zones limítrofes amb l’Aragó.   
  
3. La realització de competicions esportives en horari nocturn, entès aquest entre una hora 
desprès de la posta del sol fins una hora abans de la seva sortida, resten sotmeses a 
l’autorització de la direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals. En cap cas es realitzaran entrenaments en horari nocturn.   

  
Article 10. Autoritzacions excepcionals de pesca científica o control poblacional  
  
1. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot 
autoritzar excepcionalment la pesca de qualsevol espècie piscícola, en qualsevol època de 
l’any i en els llocs i amb els mètodes que es considerin adequats, d’acord amb el previst a la 
normativa de patrimoni natural i biodiversitat amb l’objectiu de dur a terme estudis científics o 
tècnics o pel control de poblacions.  
  
2.  L’autorització excepcional es pot sol·licitar de forma telemàtica o presencial, i s’ha de 
sol·licitar amb un mes d’antelació.  En el cas del procediment telemàtic, la sol·licitud s’ha de 
realitzar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat). En el cas del procediment presencial, la sol·licitud s’ha de presentar 
de forma preferent als punts establerts a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat)  
  
3. Les sol·licituds d’autorització excepcional han de contenir les dades següents:   
  

a. Dades personals del sol·licitant i del responsable dels treballs.  
b. Personal que realitzarà les captures.  
c. Els objectius i finalitats del treball.  
d. Necessitats i mètodes de captura.  
e. Llocs i dates proposades.  
f. Espècies i número d’exemplars a capturar.  
g. Destí i tractament dels exemplars de les espècies al·lòctones  

  
4. L’òrgan competent per resoldre és el director/a general del departament competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals. La manca de notificació de la 
resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, produeix 
efectes desestimatoris.  
  
5. Un cop finalitzada l’activitat autoritzada, el/la titular de l’autorització ha de presentar un 
informe dels resultats obtinguts a l’òrgan que ha emès l’autorització. La manca de presentació 
d’aquest informe impedeix que pugui sol·licitar i obtenir noves autoritzacions excepcionals per 
a realitzar captures.   
  

https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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Article 11. Adopció de mesures extraordinàries de gestió piscícola  
  
1. Quan concorrin condicions hidrològiques, meteorològiques, geològiques, biològiques o 
ecològiques que ho aconsellin i previs els informes tècnics corresponents, la direcció general 
competent en matèria de pesca continental por adoptar les mesures extraordinàries següents:  
  

a. Modificar els períodes hàbils de pesca establerts.  
b. Prohibir la pesca totalment o parcialment de determinades espècies o en determinats 
trams, cursos o masses d’aigua.  
c. Limitar mètodes de pesca, esquers i nombre màxim de captures per a determinades 
espècies o en determinats trams, cursos o masses d’aigua.  
d. Qualsevol altra mesura per conservar i protegir les espècies aqüícoles o l’activitat de 
la pesca.  

  
2. Aquestes mesures han de ser aprovades per resolució de la persona titular del departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals i publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
  
Capítol IV. De la planificació i ordenació de la pesca  
  
Article 12. Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals  
  
1. Correspon al departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals l’elaboració i aprovació del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals.  
  
2. El contingut d’aquest Pla ha d’incloure, com a mínim:  
  

a. Objectius de la gestió piscícola.  
b. Classificació de les espècies piscícoles.  
c. Mides de les espècies pescables  
d. Esquers  
e. Períodes hàbils generals  
f. Classificació de les aigües continentals pel que fa a la gestió de la pesca i a les 
espècies que les habiten.  
g. Classificació i delimitació dels diferents trams de cursos i masses d’aigua als efectes 
de gestió de la pesca.  
h. Pla tècnic de gestió piscícola de cada zona de pesca controlada o zona lliure sense 
mort  
i. Zones de fresa i espècies per les quals es declaren  
j. Mesures de protecció per a les zones de fresa   
k. Delimitació de les aigües de reserva genètica.  
l. Mesures a aplicar a les aigües de reserva genètica.  
m. Establiment de cabals mínims per a les aigües de reserva genètica.  
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n. Mesures de recuperació d’espècies pescables.  
o. Mesures a adoptar en cas d’urgència  
p. Regulació de l’autorització del grumeig en aigües de salmònids  
q. Establir els cursos, trams i masses d’aigua en què es permet la pesca des 
d’una   embarcació i el procediment d’autorització i regulació d’aquesta modalitat de 
pesca.  

  
3. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals té una vigència de sis anys, amb 
l’excepció dels períodes hàbils generals (apartat e), la classificació i delimitació dels diferents 
trams de cursos i masses d’aigua als efectes de gestió de la pesca (apartat g) i el Pla tècnic de 
gestió piscícola de cada zona de pesca controlada o zona lliure sense mort (apartat h) de 
l’article 13.2, que tenen vigència anual.  
 
Mentre no s'aprova un nou Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals l'anterior manté 
la seva vigència.   
  
4. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals s’aprova mitjançant ordre de la persona 
titular del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, 
amb l’informe previ del Consell Assessor de la Pesca i l’informe de la Comissió per a la 
Conservació de les Espècies Aqüícoles.   
  
5. Per a la modificació del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals es segueix el 
mateix procediment que per a la seva aprovació, amb l’excepció del contingut dels apartats e), 
g) i h), de l’article 13.2 que s’han de modificar mitjançant la resolució anual de pesca prevista 
a l’article 14 d’aquest Decret.  
  
Article 13. Plans tècnics de gestió piscícola  
  
1. L’aprofitament piscícola de les zones de pesca controlada i zones lliures sense mort s’ha de 
realitzar d’acord amb un Pla tècnic de gestió piscícola, basat en els principis i objectius 
establerts en la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals i la 
normativa vigent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat.  
  
2. El Pla tècnic de gestió piscícola regula l’aprofitament piscícola de cada zona de 
pesca controlada i zona lliure sense mort i ha de contenir, sens perjudici del disposat en el Pla 
d’ordenació de la pesca en aigües continentals, el següent:  
  

a. Matrícula i nom de la zona de pesca.  
b. Classificació de les aigües segons el seu règim de pesca.  
c. Modalitat de pesca (amb captura o sense mort).  
d. Demarcació, comarca/es i municipi/s pel qual transcorre el tram.  
e. Nom del riu o massa d’aigua en la que està ubicada.  
f. Longitud i/o superfície.  
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g. Límit inferior i superior.  
h. Període hàbil de pesca.  
i. Dia/es de descans, en cas d’existir.  
j. Espècies principals sobre les quals es realitza l’aprofitament pesquer i número i mida 
de les captures, si s’escau.  
k. Esquers i arts permesos.  
l. Número de permisos màxims a expedir per dia, mes o any, si escau.  
m. Entitat tutora que col·labora en la gestió, si s’escau.  
n. Cartografia a escala 1:5.000 o amb una altra escala suficientment detallada.  
o. Observacions d’interès per al pescador.  

  
3. L’elaboració, aprovació i revisió dels Plans tècnics de gestió piscícola correspon al 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, que els 
aprova anualment mitjançant resolució.  
  
4. Els Plans tècnics poden ser objecte de modificació d’ofici o a instància de part. En aquest 
últim cas, les sol·licituds per a la modificació dels Plans tècnics de gestió piscícola per la 
següent temporada de pesca s’han de presentar a la direcció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals abans de l’1 d’octubre de cada any. Les 
modificacions les pot proposar qualsevol ciutadà o entitat, sempre motivant les causes i 
ajustant-se a l’esperit de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals i a aquest decret.   
5. El procediment per presentar la instància de modificació del Pla tècnic de gestió piscícola 
pot ser telemàtic o presencial. En el cas del procediment telemàtic, la sol·licitud s’ha de realitzar 
per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat). En el cas del procediment presencial, la sol·licitud s’ha de presentar 
de forma preferent als punts establerts a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat)   
  
6. La manca de notificació de la resolució expressa en el termini de tres mesos des de la 
presentació de la sol·licitud, produeix efectes desestimatoris.  
  
  
Article 14. Resolució anual  
  
1. Anualment s’ha de fixar el període hàbil de pesca no professional en aigües continentals,  
els plans tècnics de gestió piscícola i si s’escau, la classificació i delimitació dels diferents trams 
de cursos i masses d’aigua als efectes de gestió de la pesca, mitjançant resolució de la persona 
titular de la direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals  
  
2. La referida resolució ha de ser objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.   

https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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Article 15. Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals  
  
1. El Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals és integrat pels membres següents:  
  

a. Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca 
no professional en aigües continentals.  
b. Vicepresidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.   
c. Vocals:   

  
i.La persona titular del servei competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals.  

ii.Una persona representant del departament competent en biodiversitat, designada pel 
seu titular.  

iii.Una persona representant del Cos d’Agents Rurals, designat per la persona titular de 
la direcció general competent en matèria d’agents rurals.  

iv.Una persona representant de cadascuna de les Administracions hidràuliques amb 
implantació a Catalunya, designada pels seus òrgans de govern.   

v.Una persona del departament competent en matèria d’esports, designada pel seu 
titular.  

vi.Un persona representat del departament competent en matèria de pesca marítima, 
designada pel seu titular.  

vii.Dos persones representants dels ens locals de Catalunya, una designada per 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i una altre designada per la Federació 
de Municipis de Catalunya.  

viii.Una persona representant de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, 
designat pel seu president/a.  

ix.Tres persones representants de les entitats tutores de la pesca federades, que siguin 
representatives de les aigües de ciprínids, de les aigües de salmònids i de les zones 
intensives, escollides entre tots els seus membres i designades per la Federació 
Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.  

x.Una persona representant de les escoles de riu, escollida d’entre elles i designada pel 
titular del departament competent en pesca no professional en aigües continentals.   

xi.Un representant de les entitats tutores de la pesca no federades, designat pel 
president o presidenta del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals.  

xii.Un representant dels titulars que tinguin atorgada una concessió per a la gestió d’un 
tram de pesca, designat pel president o presidenta del Consell Assessor de la Pesca 
en Aigües Continentals.  

xiii.Un representant de les entitats tutores del riu amb implantació a Catalunya, designat 
pel president o presidenta del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals.  
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xiv.Un representant de les universitats públiques o privades catalanes, designat pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).   

xv.Dos investigadors o investigadores amb experiència reconeguda en conservació 
piscícola, designats pel titular del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals.   

xvi.Una persona representant del/s gremi/s de restauració i hostaleria, designada pel 
titular del departament competent en matèria de turisme.  

  
d. Secretaria: una persona funcionària, adscrita al departament competent en matèria de 

pesca no professional en aigües continentals, designada pel president o presidenta del 
Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals, la qual actua amb veu però 
sense vot.  
  

2. A les reunions del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals poden assistir com 
assessors, aquelles persones expertes en els assumptes concrets que figurin a l’ordre del dia, 
a invitació del president/a, amb veu però sense vot.  
  
3. En cas d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada del 
president/a, assumeix les seves funcions el vicepresident/a. En cas d’absència del 
vicepresident/a assumeix les seves funcions un/a vocal proposat pel departament competent 
en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
4. Els vocals membres del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals han de 
designar les persones suplents que els substitueixin en cas d’absència, vacant, malaltia o 
qualsevol altra causa justificada.  
  
5. Les reunions del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals poden tenir lloc de 
manera presencial, a distància o mixta, o mitjançant qualsevol altre suport que consideri 
convenient el president o presidenta. Les comunicacions i la documentació 

corresponents s’han de trametre i gestionar per mitjans electrònics.  
  
6. La convocatòria de la sessió s’ha de notificar als membres amb una antelació mínima de 10 
dies, llevat del cas d’urgència apreciada pel president/a, que se n’ha de fer constar en la 
convocatòria.  
  
7. El Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals es reuneix cada vegada que la 
convoca el seu president o presidenta i, com a mínim, una vegada a l’any, tot i que a petició 
del seu president/a o un terç dels vocals es poden celebrar les reunions que s’estimin 
convenients per debatre i tractar els assumptes de la seva competència.  
  
8. Per a la constitució vàlida del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals en 
primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa 
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d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si s’escau de qui 
els substitueixin, i de la meitat, com a mínim, dels seus membres.  
  
9. En segona convocatòria, el quòrum per a la constitució vàlida del Consell Assessor de la 
Pesca en Aigües Continentals s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres.  
  
10. Els acords del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals s’adopten per majoria 
simple de vots.  
  
  
Capítol V. De l’aprofitament de pesca  
  
Article 16. Zona de pesca controlada   
  
1. El règim d’aprofitament de les zones de pesca controlada s’ha d’establir en els Plans tècnics 
de gestió piscícola inclosos al Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals.  
  
2. La titularitat i administració de les zones de pesca controlada correspon al departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. La gestió de 
l’aprofitament pesquer d’aquestes zones de pesca es pot fer directament per l’administració, 
mitjançant consorcis segons l’article 43 de la llei 22/2009 o bé mitjançant concessió o qualsevol 
de les formes de gestió dels bens de domini públic previstes a la legislació patrimonial.   
  
3. Les zones de pesca controlada ubicades en trams de rius d’elevada qualitat ecològica i 
paisatgística i amb poblacions de peixos autòctons es podran gestionar directament per la 
Generalitat de Catalunya o mitjançant un consorci d’acord amb allò previst a l’article 43 de la 
Llei 22/2009, amb l’objectiu de promocionar la pesca d’aquestes espècies autòctones, el 
turisme, la gestió sostenible dels ecosistemes, la conservació de la biodiversitat i l’economia 
del territori. En els referits trams , la pesca s’haurà de practicar en la modalitat sense mort, 
d’acord amb les condicions que es fixin al Pla d’ordenació de la pesca continental i/o al Pla 
tècnic de gestió piscícola.   
  
4. Totes les zones de pesca han de presentar una alternança proporcional entre zones amb 
captura i zones sense mort així com entre zones de pesca controlada i zones de pesca lliures 
sense mort.  
  
5. Les zones de pesca controlada intensiva no poden estar ubicades a l’interior de parcs 
naturals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals parcials o reserves naturals de 
fauna salvatge.  
  
Article 17. Zones de pesca en aigües de titularitat privada   
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1. Qualsevol persona física o jurídica titular d’una massa d’aigua de titularitat privada o les 
persones autoritzades expressament pels titulars, que tinguin interès en realitzar un 
aprofitament piscícola en aquestes aigües han de presentar a la direcció general competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals una comunicació prèvia a l’inici del 
referit aprofitament, que ha de contenir les dades següents, sens perjudici d’altres requisits que 
puguin ser exigits per altres administracions:  
  

a. Dades d’identificació del titular/s de les aigües de titularitat privada i, si s’escau, del/s 
gestor/s de les aigües als efectes de la pesca.  
b. Ubicació, límits i característiques de les aigües.  
c. Cens o inventari de l’abundància de les espècies presents a les aigües. En cas de no 
ser possible, llistat d’espècies presents.  
d. Espècies objecte d’aprofitament.  

  
2. A més, la comunicació prèvia ha d’anar acompanyada de la documentació següent:   
  

a. Documentació acreditativa de la titularitat de les aigües i, si escau, autorització 
expressa del/s titular/s per presentar la comunicació.  
b. Cartografia a escala 1:5.000 i arxiu fotogràfic de la massa d’aigua.  

 
3. El procediment per presentar la comunicació prèvia pot ser telemàtic o presencial. En el cas 
del procediment telemàtic, la sol·licitud s’ha de realitzar per mitjans telemàtics a través de la 
seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat). En el cas del 
procediment presencial, la sol·licitud s’ha de presentar de forma preferent als punts establerts 
a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)   
  
4. Les reintroduccions, repoblacions, alliberaments o translocacions a realitzar en aquestes 
zones de pesca resten sotmeses a l’autorització prevista a l’article 35 d’aquest Decret, així com 
a la normativa sectorial d’espècies exòtiques invasores i d’espècies amenaçades o 
protegides.    
  
  
Capítol VI Regulació de les concessions d’aprofitament de pesca.  
  
Article 18.Concessions  

  
1. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot 
adjudicar, mitjançant concessió, la gestió de l’aprofitament pesquer de les zones de pesca 
controlada en el casos que consideri convenient.   
  
2. L’atorgament de la concessió ha de garantir els principis de concurrència, publicitat i 
transparència dels procediments.  
  

https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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3. La concessió és a risc i ventura de l’adjudicatari.  
   
Article 19. Anunci de licitació de la concessió  
  
El procediment d’atorgament de la concessió s’inicia d’ofici mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. L’anunci de licitació ha de 
contenir els requisits previstos així com els plecs de clàusules administratives generals i 
particulars, condicions tècniques i el plec de condicions econòmiques i financeres 
corresponents.   
  
Article 20. Sol·licituds de concessió  
  
1. Poden sol·licitar una concessió totes les persones físiques o jurídiques que justifiquin la 
solvència tècnica i econòmica que els hi sigui exigible. Es valorarà especialment la vinculació 
socioeconòmica al territori on radiqui la concessió.  
  
2. En el termini màxim previst a l’anunci de licitació publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les entitats o persones interessades en la concessió han de presentar al 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, la 
corresponent sol·licitud que inclourà una proposta amb el contingut mínim següent:  
  

a. La documentació administrativa requerida.  
b. Proposta sobre la quantia dels imports dels permisos d’aprofitament i el seu sistema 
d’atorgament.   
c. Propostes de millora sobre l’establert en l’anunci de licitació.   
 

 3. La sol·licitud de concessió s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la 
direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
Article 21. Adjudicació  
  
1. Un cop transcorregut el termini per presentar les propostes, l’òrgan competent avalua que 
aquestes s’ajustin als requisits de l’anunci de licitació. Les propostes presentades que no 
acompleixin els requisits de l’anunci de licitació no seran tingudes en compte, mentre que les 
propostes que presentin defectes o omissions en la documentació presentada, se’ls hi requerirà 
per a que en el termini atorgat a l’efecte esmenin les omissions o els defectes detectats, 
considerant que desisteixen del procediment si no responen dintre del termini atorgat a l’efecte. 
Si cap de les propostes presentades s’adapta als requisits de l’anunci de licitació, la licitació es 
declararà deserta.  
  
2. Les entitats tutores de la pesca locals (del municipi en primer terme o de la comarca en 
segon), tenen preferència respecte altres entitats o particulars en cas d’empat en la valoració.  
  

https://seu.gencat.cat/
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3. Un cop valorades totes les propostes, l’òrgan competent ha de dictar la corresponent 
proposta de resolució relativa a l’adjudicació i notificar-ho a l’adjudicatari proposat de la 
concessió per tal que manifesti la seva conformitat en el termini atorgat a l’efecte. En cas de 
no acceptació expressa es considera que desisteix de la seva proposta, passant a estimar-se 
la següent proposta en ordre de puntuació.   
  
4. La persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca no professional en 
aigües continentals resol i notifica a l’interessat en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
la finalització del termini per presentar la conformitat amb la proposta de Resolució .   
  
5. Un cop adjudicades, les concessions només es poden cedir a tercers, en el cas que aquests 
acompleixen els requisits necessaris per a poder obtenir la concessió, prèvia autorització de 
l’òrgan concedent.   
  
Article 22. Contingut de la resolució de concessió  
  
1. La resolució d’adjudicació de la concessió ha d’incloure, com a mínim, el següent:  
  

a. Persona física o jurídica adjudicatària.   
b. Tram de riu.  
c. Objecte de la concessió.  
d. Pla tècnic de gestió piscícola.  
d. Pla de repoblacions anual.  
e. Termini de vigència de la concessió, règim de pròrrogues i règim de 
subrogacions/cessions.  
f. Obligacions de l’adjudicatari, incloent la relació d’obres i serveis que ha d’executar, la 
relació de la documentació a aportar anualment i el procediment d’obtenció dels permisos 
de pesca.  
g. Tarifa dels permisos.  
h. Import de la garantia.  
i. Import del cànon de la concessió.  
j. Causes de l’extinció de la concessió.  
k. Penalitzacions aplicables per l’incompliment greu d’obligacions .  

  
2. La longitud del tram concedit no pot superar els 8 quilòmetres lineals i consecutius.   
   
 
 
Article 23. Obligacions dels concessionaris  
  
1. Els concessionaris resten obligats a mantenir, conservar, promocionar i gestionar els 
recursos piscícoles.  
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2. L’atorgament d’una concessió no eximeix de l’obligació de disposar de l’autorització 
corresponent en matèria de repoblacions o alliberaments piscícoles establerta en l’article 36 
del present Decret.    
  
3. El plec de condicions tècniques pot obligar a projectar, executar, conservar i reparar 
instal·lacions o obres accessòries vinculades a l’activitat de la pesca i a la conservació de les 
espècies piscícoles, així com la realització de les repoblacions o alliberaments amb espècies 
piscícoles que siguin necessaris per a garantir la pesca.   
  
4. Les repoblacions o alliberaments efectuats s’han d’acreditar mitjançant la presentació dels 
albarans corresponents als exemplars lliurats pel centre piscícola proveïdor.   
  
5. Durant el mes de gener de cada any el concessionari està obligat a presentar a la Direcció 
general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, una memòria 
anual de les tasques i activitats realitzades, de les repoblacions efectuades, dels permisos 
expedits desglossats per modalitats i tipus, i dels ingressos i costos desglossats esdevinguts 
durant l’any anterior. La memòria s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la 
direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
 

Article 24. Drets dels concessionaris  
  
1. Les concessions donen el dret de pescar en la forma i en les èpoques que especifiqui la Llei 
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, el 
present reglament i el pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals, amb les limitacions 
especifiques que s’estableixin als plecs de condicions.  
  
Article 25. Permisos de pesca  
  
1. Els permisos de pesca s’han d’expedir pel concessionari, sota els principis de publicitat i 
d’igualtat d’oportunitats i ajustar-se al sistema d’atorgament previst en la resolució de la 
concessió.   
  
2. La tarifa dels permisos de pesca serà la prevista a la resolució d’adjudicació de la concessió, 
d’acord amb els plecs de condicions de la concessió, i s’actualitzarà anualment mitjançant 
l’índex de preus del consum.   
  
 3.Els permisos de pesca atorgats pels concessionaris només serveixen pel tram objecte de 
concessió i exclouen de la necessitat d’obtenir per pescar en aquell mateix tram, el permís de 
pesca expedit per l’Administració que es regula a l’article 7 d’aquest Decret.  
 

Article 26. Durada de la concessió  
  
El termini màxim de durada de la concessió, incloses les pròrrogues, es de 10 anys.  

https://seu.gencat.cat/


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació, Agenda Rural 
Direcció General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi  
 

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 
 
Elaborat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi     versió 13/12/2021 

 

C/ Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel 93 567 42 00 
 

21 

  
Article 27. Garantia   
  
1. El concessionari ha de constituir una garantia d’un 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs 
l’impost sobre el valor afegit, a disposició del departament competent en matèria de pesca en 
aigües continentals, en el moment d’acceptació de les condicions de la concessió.   
  
2. La garantia no es retorna o cancel·la fins que no s’hagi produït el venciment de la concessió 
i aquesta s’hagi complert satisfactòriament, o fins que es declari la extinció de la concessió 
sense culpa del concessionari.  
  
3. Extingida la concessió, l’òrgan competent té un termini de dos mesos per dictar i notificar 
l’acord de devolució. Transcorregut aquest termini, l’Administració ha d’abonar al concessionari 
la quantitat deguda.  
  
4. En el supòsit d’extinció de la concessió per causes imputables al concessionari, només es 
retornarà la part proporcional de la garantia quan estigui previst expressament en el plec de 
clàusules administratives particulars.   
  
Article 28. Extinció de la concessió  
  
Son causes d’extinció de la concessió, a més de les previstes a la legislació específica, les 
següents:   
  

a. L’incompliment greu dels requisits, condicions i finalitats establerts en la concessió.  
b. El venciment del termini de vigència.  
c. El mutu acord entre el concessionari i el departament competent en matèria de pesca 
no professional en aigües continentals.  
d. La supressió de l’aprofitament per raons d’interès públic.  
e. La renúncia del concessionari al seu dret.   

  
  
Capítol VII. De la Pesca esportiva  
  
Article 29. Competicions esportives  
  
1. S’entén per competició de pesca esportiva aquella prova o conjunt de proves organitzades 
per la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting o per entitats tutores de la pesca, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria d’esports.  
  
2. Sense perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin necessàries, qualsevol competició de 
pesca esportiva que es realitzi en aigües continentals de Catalunya ha d’estar autoritzada pel 
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departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. 
S’exceptuen les competicions realitzades en les aigües de titularitat privada.  
  
3. Per tal d’obtenir la corresponent autorització de la competició de pesca esportiva, La 
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, en col·laboració amb les Societats de 
pescadors, ha d’elaborar el calendari anual de competicions que ha de presentar com a màxim 
el 15 de gener de cada any al departament competent en matèria de pesca no professional en 
aigües continentals, per a la seva aprovació, si escau.  . 
  
4. El calendari s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçat a la direcció general 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
5. El calendari de competicions ha de contenir, com a mínim, la informació prevista a 
l’annex  II. Un cop presentada la proposta i pagada la taxa corresponent, el director/a general 
del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals dicta, 
si s’escau, la corresponent resolució d’aprovació. La manca de notificació de la resolució 
expressa en el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, produeix 
efectes desestimatoris.  
  
6. Per a poder celebrar cada competició prevista en el calendari aprovat, s’ha d’haver liquidat 
prèviament la taxa corresponent.  
  
7. No es pot dur a terme cap competició dins de trams o masses d’aigua classificats com a 
refugis de pesca o fora del període hàbil de pesca.  
  
8.Tant els pescadors participants en les competicions esportives com les entitats esportives 
organitzadores han de complir amb el previst a la normativa d’esports i entitats esportives 
respecte de les assegurances de responsabilitat civil preceptives que cobreixin els riscos 
derivats de les competicions de pesca.  
  
9. Totes les competicions s’han d’efectuar en la modalitat de pesca sense mort, llevat les 
d’espècies introduïdes que es regulen d’acord amb la normativa sectorial vigent. En la modalitat 
de pesca sense mort, el retorn a les aigües dels exemplars capturats s’ha de fer en les 
proximitats del seu punt de captura.   
  
10. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot 
limitar el número màxim de competicions en un tram o massa d’aigua.  
  
11. Els límits del tram en que es realitza una competició s’han de senyalitzar 
correctament mitjançant l’ús de materials biodegradables o no contaminants per part de 
l’organitzador com a mínim amb dues hores d’antelació al inici de la competició. Els pescadors 
i pescadores no inscrits en la competició no poden pescar en aquest tram mentre duri la 

https://seu.gencat.cat/
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competició. Un cop finalitzada la competició l’entitat que hagi organitzat l’activitat ha de retirar 
els senyals indicats anteriorment.   
  
12. És obligació de l’entitat que organitza la competició que en el moment de senyalitzar-la, 
cedeixi un espai accessible i en condicions als pescadors/es que estan exercint aquesta 
activitat abans de l’inici de la competició.  
  
13. En l’autorització de la competició o mitjançant el Pla tècnic de gestió piscícola el 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot limitar 
la quantitat i composició del grumeig a usar per pescador i jornada de pesca i els arts i esquers 
que es poden utilitzar.    
  
  
Capítol VIII. De la protecció i conservació dels ecosistemes aquàtics continentals  
  
Article 30. Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles  
  
1. La Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles creada per la Llei 22/2009, del 
23 desembre, està integrada pels membres següents:  
  

a. Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca 
no professional en aigües continentals.  
b. Vicepresidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  
c. Vocals:  

i.Una persona representant del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals, designada pel seu titular.  

ii.Una persona representant del departament competent en matèria de conservació i 
gestió de la biodiversitat, designada pel seu titular.  

iii.Dues persones representants de les administracions hidràuliques amb implantació a 
Catalunya, designats pels respectius òrgans de govern.  

iv.Una persona representant de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, designada pel 
seu patronat.  

v.Una persona representant de les universitats catalanes o centres de recerca, 
designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.  

vi.Una persona representant del departament competent en matèria d’infraestructures 
de regadiu per al sector agrari, designada pel seu titular.  

d. Secretaria: una persona funcionària, adscrita al departament competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals, designada pel president o presidenta de la 
Comissió, la qual actua amb veu però sense vot.   
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2. A les reunions de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles poden assistir 
com assessors, aquelles persones expertes en els assumptes concrets que figurin a l’ordre del 
dia, a invitació de qualsevol dels membres de la Comissió, amb veu però sense vot.  
  
3. Els membres de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles han de designar 

les persones suplents que els substitueixin en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra 
causa justificada.  
  
4. Les reunions de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles poden tenir lloc 
de manera presencial, a distància o mixta, o mitjançant qualsevol altre suport que consideri 
convenient el president o presidenta. Les comunicacions i la documentació corresponents es 
poden trametre i gestionar per mitjans electrònics.  
  
5. La convocatòria de la sessió s’ha de notificar als membres amb una antelació mínima de 10 
dies, llevat del cas d’urgència apreciada pel president o presidenta, que s’ha de fer constar en 
la convocatòria.   
  
6. La Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles es reuneix cada vegada que la 
convoca el secretari o secretària, per ordre del seu president o presidenta.  
   
7. Per a la constitució vàlida de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles en 
primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa 
d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si s’escau de qui 
els substitueixin, i de la meitat, com a mínim, dels seus membres.  
  
8. En segona convocatòria, el quòrum per a la constitució vàlida de la Comissió per a la 
Conservació de les Espècies Aqüícoles s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels 
membres, amb un mínim de tres.   
  
9. Els acords de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles s’adopten per 
majoria simple de vots.  
  
Article 31. Alteració del volum  o el cabal de masses d’aigua  
  
 1. En el cas que l’alteració del volum o el cabal de masses d’aigua no estigui sotmès a 
l’aprovació de l’administració hidràulica, el Pla de salvament s’ha de presentar amb una 
antelació mínima d’un mes a la data prevista per a la realització de les tasques d’alteració del 
volum o cabal.  
  
En aquest supòsit, el Pla de salvament s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la 
seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçat al 
director/a  dels Serveis Territorials corresponent del departament competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  

https://seu.gencat.cat/
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2. En el cas que l’alteració del volum o el cabal de masses d’aigua estigui sotmès a l’aprovació 
de l’administració hidràulica, el Pla de salvament s’ha d’integrar en el procediment especificat 
per l’Administració hidràulica competent, d’acord amb la normativa sectorial corresponent.  
  
3. L’òrgan competent per aprovar el Pla de salvament en tots els casos és el Director/a  dels 
Serveis Territorials corresponent del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució 
referent al Pla de salvament és d’un mes a comptar des de la data de presentació del Pla. El 
venciment del termini sense haver-se dictat i notificat la resolució expressa comporta 
la desestimació de la sol·licitud d’aprovació del pla de salvament.   
  
4. El Pla de salvament de les espècies autòctones de fauna afectades ha d’incloure, com a 
mínim, els aspectes que es detallen a l’annex III d’aquest decret.  
  
5. Els individus de les espècies autòctones de fauna rescatats s’han de traslladar preferentment 
aigües amunt del tram afectat o al tram més proper que reuneixi les condicions adequades per 
a la seva salvaguarda, sempre i quan no puguin afectar significativament a la comunitat 
d’espècies aqüícoles autòctones presents.   
  
6. El concessionari o titular de l’aprofitament hidràulic responsable de l’alteració del volum o el 
cabal de masses d’aigua ha d’executar les actuacions de salvament de les espècies autòctones 
de fauna d’acord amb el Pla de salvament aprovat i n’ha d’assumir el seu cost. En cas que no 
les executi  o no les realitzi d’acord amb el Pla de salvament de les espècies autòctones de 
fauna, seran dutes a terme de forma subsidiària per l’administració amb càrrec a la persona 
obligada, sense perjudici de les sancions corresponents i l’obligació del concessionari o titular 
d’indemnitzar pels danys i perjudicis que s’ocasionin.  
   
7. En els supòsit que l’alteració del volum o el cabal de masses d’aigua sigui per causes no 
imputables als/a les concessionaris/es o titulars dels aprofitaments hidràulics, tals com 
sequeres, catàstrofes naturals o altres de similar naturalesa, correspon al departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals realitzar el salvament 
de les espècies autòctones de fauna afectades.  
  
8. En el cas que es detecti un problema sanitari o un risc biològic de propagació de paràsits, 
patògens, propàguls o larves d'espècies invasores en qualsevol dels seus estadis de 
desenvolupament, o que les actuacions realitzades per titulars de concessions no siguin 
suficients per complir les mesures del Pla de salvament, el departament competent en matèria 
de pesca no professional en aigües continentals, pot declarar la suspensió immediata de 
l’execució del pla de salvament amb caràcter provisional o la suspensió de les operacions de 
salvament. En aquest cas el departament competent ha de revisar el Pla de salvament i establir 
les mesures oportunes per a la correcta salvaguarda de les poblacions de peixos.  
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9. En cas d’urgència degudament justificada, el titular o concessionari de l’aprofitament 
hidràulic ha de notificar la urgència al departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals així com les actuacions de salvament de les espècies 
autòctones de fauna afectades que consideri necessàries per a la salvaguarda i manteniment 
dels individus presents a les aigües. Un cop reconeguda la urgència, el departament competent 
ha d’adoptar les actuacions necessàries per a la salvaguarda de les poblacions, a càrrec de 
qui hagi alterat el volum de la massa d’aigua.  
  
10. la notificació de la urgència s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la 
direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.   
  
Article 32. Reixes i sistemes de protecció de canals de derivació d’aigües  
  
1. El projecte tècnic que ha d’acompanyar les sol·licituds d’autoritzacions o concessions sobre 
el domini públic hidràulic regulat a l’article 14.2 de la Llei 22/2009, ha de contenir, com a mínim, 
el previst a l’annex IV d’aquest Decret i preveure la instal·lació i el manteniment dels diferents 
dispositius o la realització de les actuacions necessàries per evitar el pas de la fauna cap a 
dins dels canals de derivació d’aigües, donant prioritat als sistemes de protecció que 
impedeixin el pas de les espècies aqüícoles de totes les classes d’edat. En cas de no ser viable 
tècnicament, es prioritzarà la salvaguarda dels individus reproductors.  
  
2. El projecte tècnic s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de 
la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçat al Director/a general 
dels Serveis Territorials corresponent del competent en matèria de pesca no professional en 
aigües continentals, com a òrgan competent per autoritzar-lo.  
  
3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució referent al projecte tècnic és de tres 
mesos a comptar des de la data de presentació del projecte. El venciment del termini sense 
haver-se dictat i notificat la resolució expressa comporta la desestimació de la sol·licitud.   
  
Article 33. Connectivitat del curs    
  
1. Els dispositius de pas per a la fauna piscícola que s’han de preveure en el projecte tècnic 
regulat a l’article 15.1 de la Llei 22/2009 s’han de regir segons les instruccions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, elaborades per l’administració 
hidràulica.   
  
2. La previsió dels dispositius de pas per a la fauna piscícola o actuacions per garantir la 
connectivitat del curs ha de seguir el següent ordre de prioritats, ordenades de més prioritari a 
menys prioritari:  
  

https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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a. Substitució de la infraestructura existent per una altra que assoleixi la mateixa funció i 
no provoqui impacte sobre la connectivitat del curs o massa d’aigua superficial, sempre 
que sigui tècnicament possible.  
b. Construcció d’un connector fluvial en el següent ordre de prioritats; un riu artificial, una 
rampa de pedres, una escala, un alentidor, resclosa, ascensors o qualsevol altre 
dispositiu que permeti el moviment natural de les espècies de la fauna aqüícola present al 
medi fluvial. S’han d’usar materials naturals sempre que sigui possible.   
c. Reducció de l’alçada de coronació d’aquelles infraestructures transversals 
sobredimensionades per la funcionalitat per la qual es van autoritzar.   

  
Article 34. Conservació de zones de fresa  
  
1. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals ha de preveure el catàleg de les zones 
de fresa de la truita comuna.  
   
2. Els criteris per a la protecció de les zones de fresa catalogades han de 
ser informats prèviament per la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles, 
i incorporats al Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals.   
  
3. Sobre la llera dels cursos d’aigua en les quals es localitzin zones de fresa incloses en el 
catàleg, només es poden realitzar intervencions en concepte d’obres hidràuliques d’interès 
general. Aquestes intervencions han de tenir la mínima durada i incidència possible i s’han de 
realitzar fora del període de fresa de les espècies per les quals s’ha delimitat la zona.  
  
  
Capítol IX. Recuperació i conservació de la fauna  
  
Article 35. Reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions  
   
1. Les reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions que vulguin realitzar les 
persones físiques o jurídiques de dret privat resten condicionades a l’obtenció d’una 
autorització prèvia del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals, sense perjudici dels requisits exigibles per la normativa sectorial en matèria de 
sanitat animal i altra normativa d’aplicació.  
  
La sol·licitud per a efectuar reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions s’ha 
de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la direcció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  
  
2. Les sol·licituds d’autorització han de contenir la informació següent:   
  

a. Objectiu de l’actuació.  

https://seu.gencat.cat/
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b. Localització de la massa d’aigua i topònim si en té, amb indicació de si es    troba 
ubicada dins d’una reserva genètica.  
c. Dades del titular de la massa d’aigua i/o gestor als efectes de la pesca en cas de 
masses d’aigua de titularitat privada.  
d. Espècies amb les que es sol·licita efectuar les actuacions.  
e. Número d’exemplars i mides.  
f. Centre de procedència o origen dels exemplars.  
g. Data en que es preveu dur a terme les actuacions i durada.  
h. Mitjans que s’utilitzaran per a dur a terme les actuacions.  

  
3. Les reintroduccions s’han de dur a terme amb les finalitats de recuperar les poblacions 
d’espècies autòctones després d’haver patit una pertorbació que les hagi fet disminuir fins a 
nivells irrecuperables per sí mateixes o bé per recuperar les poblacions d’espècies autòctones 
allà on s’hagin extingit.  
  
4. Les translocacions només es poden realitzar en els casos següents:  
  

a. Per a la recuperació de poblacions autòctones.  
b. En casos de salvaments i rescats.  
c. Per al control de poblacions.  

  
5. Els titulars de les concessions per l’aprofitament de la pesca en una zona de pesca 
controlada que estiguin interessats en realitzar repoblacions piscícoles a les aigües objecte de 
concessió han de disposar de l’autorització corresponent, que inclourà les condicions i formes 
d’execució.   
  
6. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot 
establir limitacions a l’exercici de la pesca en qualsevol tram o massa d’aigua per tal de garantir 
l’èxit de les reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions efectuades.  
  
  
Article 36. Reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions a les aigües 
de reserva genètica  

  
1. A fi d’evitar l’afectació del potencial biològic i l’estructura genètica de les poblacions 
autòctones que habiten les aigües de reserva genètica, es prohibeix realitzar reintroduccions, 
repoblacions o alliberaments i translocacions a les aigües de reserva genètica, amb exemplars 
d’espècie/s que han motivat la seva creació o amb exemplars d’altres espècies amb les quals 
es puguin hibridar.  
  
2. No obstant el que estableix l’apartat  anterior, amb caràcter excepcional el departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot autoritzar 
reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions amb individus genèticament 
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similars obtinguts del mateix curs o conca per tal d’assegurar la recuperació del tram, sempre 
que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:  
  

a. Extinció d’una població.  
b. Aparició de fenòmens naturals o artificials que hagin provocat la disminució o la 
reducció de les poblacions existents o les hagin situat en risc de vulnerabilitat, 
amenaça  o extinció.   
c. Aparició de fenòmens d’introgressió genètica progressiva.  
d. Reforç de les poblacions.  

  
3. Les sol·licituds d’autorització excepcional han de contenir la mateixa informació que la 
prevista a l’article 35 per a les reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions 
realitzades en aigües no declarades reserva genètica i es poden presentar telemàticament de 
la mateixa manera.   

  
4. El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals ha d’establir les mesures que es 
considerin necessàries per a preservar i fomentar els valors biològics i genètics de les espècies 
presents a les reserves genètiques.  
  
Article 37. Centres de recuperació de la fauna en aigües continentals  

  
1. Els centres de recuperació de la fauna en aigües continentals són les 
instal·lacions, destinades a l'estudi, la reproducció i la cria d'espècies aqüícoles pescables, per 
a la reintroducció o la repoblació de cursos, trams de cursos o masses d’aigua,  gestionades o 
autoritzades pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals.   
  
2. El procediment per a l’autorització de centres de recuperació de la fauna en aigües 
continentals s’inicia mitjançant sol·licitud de la persona interessada  adreçada a la direcció 
general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, sens perjudici 
de les autoritzacions que correspon atorgar a l’Administració hidràulica competent, al 
departament competent en matèria de sanitat animal o d’altres necessàries d’acord amb la 
normativa vigent.   
  
3. La sol·licitud per a l’autorització de centres de recuperació de la fauna en aigües continentals 
s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la direcció general competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
4. Les sol·licituds d’autorització han de contenir les dades i la documentació següent:   
  

a. Dades del titular del centre.  
b. Objectius del centre.  

https://seu.gencat.cat/
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c. Projecte tècnic.  
d. Sistemes de tancament o aïllament.  
e. Espècies de fauna piscícola i procedència.  
f. Anàlisis de riscos.  

  
5. Les instal·lacions dels centres de recuperació de la fauna en aigües continentals han de 
disposar com a mínim, dels següents requisits materials:  

a. Un sistema que impossibiliti la sortida o escapament dels exemplars presents a les 
instal·lacions cap al medi natural.   
b. Un sistema de recollida o bassa de decantació dels excrements, en cas que s’hagi 
autoritzat a l’ús d’alimentació supletòria com per exemple pinsos, farines o altres aliments 
similars o així ho hagi determinat l’òrgan competent.  
c. Un tancament perimetral del centre per impedir l’entrada a personal aliè a aquest. La 
tanca ha de tenir una alçada no inferior a 1,5m d’altura.  
d. Dispositius o elements de seguretat per evitar l’entrada de depredadors.  
e. Sistemes de seguretat per facilitar la sortida de les basses en cas de caiguda accidental, 
tant de persones com de fauna que pugui entrar-hi, especialment amfibis, rèptils 
i micromamífers.  
f. Les instal·lacions han de comptar amb una còpia de l’autorització emesa per l’òrgan 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
g. Cal senyalitzar l’entrada de les instal·lacions mitjançant un senyal que indiqui “Centre 
de recuperació de la fauna en aigües continentals”.  

  
6. La direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals 
ha de resoldre la petició en un termini màxim de tres mesos. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi emès resolució, s’entendrà desestimada per silenci administratiu.   
  
7. Un cop emesa la resolució d’autorització, la direcció general competent en matèria de pesca 
no professional en aigües continentals l’ha de comunicar a la direcció general competent  en 
matèria de sanitat animal.  
  
8. Els titulars dels centres de recuperació de la fauna en aigües continentals han de complir 
amb la normativa vigent en matèria de sanitat animal i, en particular, el sistema d’alerta sanitària 
veterinària i de vigilància epidemiològica de la fauna.  
  
9. Els titulars dels centres han de complir i aplicar totes les mesures sanitàries imposades per 
la normativa vigent en matèria de prevenció i control de malalties dels animals aquàtics, 
disposar dels mitjans necessaris per poder realitzar aquestes actuacions amb les degudes 
garanties de seguretat i col·laborar amb l’Administració per a la correcta realització dels 
controls oficials.  
  
  
Capítol X. Participació ciutadana, formació i educació.  
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Article 38. Escoles del Riu   

  
1. Les entitats interessades en ser declarades com a escoles del riu han d’adreçar la 
corresponent sol·licitud a la direcció general competent en matèria de pesca no professional 
en aigües continentals, a on hi ha de constar com a mínim les dades següents:   
  

a. Dades d’identificació i de contacte de l’entitat sol·licitant i del seu representant.  
b. Relació de membres que composen la junta de l’entitat.  
c. Objectius de l’escola.  
d. Adreça del local.   
e. Personal docent. Dades identificatives i titulacions relacionades en l’àmbit de la pesca 
continental o l’educació.   
f. Tram de curs o massa d’aigua, pública o privada on es proposa la realització de les 
classes pràctiques.  
g. Proposta d’actuacions i activitats.  

  
2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia dels estatuts vigents de l’entitat, i actes de 
modificació en cas que s’escaigui.  
  
3. La sol·licitud per a la declaració d’escola del riu s’ha de presentar per mitjans telemàtics a 
través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar 
adreçada a la direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals.  
  
4. La declaració d’escola del riu s’efectua per resolució de la persona titular de la direcció 
general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.   
  
5. La manca de notificació de la resolució expressa dintre del termini de tres mesos a comptar 
des de la presentació de la sol·licitud comporta la seva estimació per silenci administratiu.  
  
6. La durada de la condició d’escola del riu és per 10 anys. Un cop transcorregut aquest termini, 
s’ha de realitzar una nova sol·licitud.    
  
Article 39. Drets de les escoles del riu  
  
1. Les escoles del riu tenen prioritat d’ús davant d’altres pescadors en el tram atorgat per a la 
realització de les pràctiques.   
  
2. El tram atorgat per a la realització de les pràctiques no pot ser superior a 300 metres de 
llargada.   
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3. Les activitats realitzades per les escoles de riu en els llocs habilitats a tal efecte no 
requereixen de l’obtenció del permís de pesca de forma individual.  
  
  
Article 40. Obligacions de les escoles del riu  
  
1. El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha 
d’elaborar, en col·laboració amb les escoles del riu, un programa de formació teòrica seguint 
l’estructura de l’annex V. Les activitats pràctiques són a càrrec de cada escola del riu en funció 
dels seus objectius. Aquestes s’han de realitzar d’acord amb l’establert al Pla d’ordenació de 
la pesca en aigües continentals i resta de normativa sectorial vigent.  
  
2. Les escoles del riu, han de divulgar el contingut del Pla d’ordenació de la pesca en aigües 
continentals, i el programa de formació teòrica.   

  
3. Abans del 31 de desembre de cada any les entitats reconegudes com a escoles del riu han 
de presentar al departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals:  
  

a. Una memòria de les activitats realitzades durant els 12 mesos anteriors.  
b. Les propostes d’activitats pels 12 mesos següents.   

  
4. La presentació de la memòria d’activitats i les propostes per l’any següent s’han de presentar 
per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat), i han d’anar adreçades a la direcció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  
  
Art. 41. Pèrdua de la condició d’escola del riu  
  
1. Les escoles del riu poden perdre aquesta condició si concorre alguna de les causes 
següents:   
  

a. La dissolució de l’entitat.   
b. Per renúncia expressa de l’entitat.  
c. L’incompliment de la normativa sectorial vigent en matèria conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat o la pesca continental.  
d. La no realització, sense justificació, de les tasques que en van motivar la declaració.  
e. No lliurar la memòria anual d’activitats o les propostes d’activitats de l’any següent.  

  
2. En aquests casos, el departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals ha de dictar la corresponent resolució, prèvia audiència a l’escola de riu.   
  
Article 42. Entitats tutores de la pesca i entitats tutores del riu  

https://seu.gencat.cat/
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1. Poden adquirir la condició d’entitats tutores de la pesca les entitats o les associacions sense 
ànim de lucre amb seu a Catalunya que tinguin com a objecte social la promoció de l’activitat 
de la pesca com ara les societats de pescadors, les agrupacions de societats de pescadors i 
llurs federacions.  
  
2. Poden obtenir la condició d’entitats tutores del riu aquelles entitats sense ànim de lucre amb 
seu a Catalunya, que portin a terme activitats o inversions per a afavorir la conservació, 
sensibilització i la recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals com ara les entitats 
conservacionistes, les de custòdia del territori, els consorcis, les corporacions locals o persones 
jurídiques.   
   
3. Per poder obtenir la condició d’entitat tutora de la pesca o entitat tutora del riu cal tenir 
personalitat jurídica pròpia, estar inscrita en el corresponent Registre públic i acreditar tenir un 
mínim de 10 socis.  
  
4. Les entitats o associacions interessades en obtenir la condició d’entitat tutora de la pesca i/o 
entitat tutora de riu han d’adreçar la corresponent sol·licitud al departament competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals, fent constar les 
dades identificatives de l’entitat i del seu representant i l’àmbit d’actuació pel qual sol·licita la 
declaració d’entitat tutora.  
  
La sol·licitud per a l’obtenció de la condició d’entitat tutora de la pesca i/o entitat tutora de riu 
s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya (https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la direcció general competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació:  
  

a. Còpia dels estatuts vigents de l’entitat.  
b. Relació de membres que composen la junta.  
c. Certificat acreditatiu d’estar degudament inscrit al Registre públic corresponent.  
d. Acord dels seus òrgans de govern de sol·licitar la declaració d’entitat tutora de la 
pesca o entitat tutora de riu.  
e. En el cas d’entitat tutora de la pesca, proposta d’activitats per tal d’afavorir l’activitat 
de pesca responsable.  
f. En el cas d’entitat tutora de riu, proposta d’activitats per tal d’afavorir la conservació i 
recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals.  
g. Declaració responsable conforme l’entitat té més de 10 socis.  

  
5. La declaració d’entitat tutora de riu o d’entitat tutora de la pesca s’efectua per resolució de 
la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca no professional en 
aigües continentals. Un cop transcorregut el termini de tres mesos sense resoldre i notificar la 
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corresponent resolució, l’interessat pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci 
administratiu.  
  
6. La declaració d’entitat tutora té vigència indefinida.   
  
Article 43. Drets de les entitats tutores de la pesca i del riu    
  
1. Les entitats tutores de la pesca i les entitats tutores del riu tenen els dret següents:  
  

a. Formar part del Consell Assessor de la pesca en aigües continentals, d’acord amb 
l’article 15 del present decret.   
b. Participar com a convidats, al Consell Assessor de la pesca en aigües continentals quan 
hi hagi alguna proposta de modificació del Pla tècnic de gestió piscícola que els afecti 
exclusivament a elles.  
c. Presentar al departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals les modificacions necessàries per a la millora de la gestió piscícola.  
d. Tenir preferència en el cas d’atorgament de subvencions per part del departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
e. Disposar de les bonificacions establertes per a l’obtenció dels permisos de pesca.  
f. Tenir preferència en la realització de competicions esportives celebrades al tram 
assignat.  
g. Tenir preferència en l’assignació del tram assignat a les Escoles del riu.  
h. Tenir prioritat en l’assignació de les concessions establertes a l’article 18  del present 
decret, en cas d’empat amb altres ofertes de licitació.   
i. Poden ser beneficiaris del Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals 
regulat a l’article 46 del present decret.  

  
Article 44. Obligacions de les entitats tutores de pesca i del riu   

  
1. Les entitats tutores que col·laborin en la gestió d’alguna zona de pesca han de presentar 
amb anterioritat a l’1 d’octubre de cada any al departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals una memòria anual de gestió en els termes que estableixi 
la resolució que declari el reconeixement com a entitat de pesca i o del riu i que ha de contenir, 
com a mínim, el següent:  
  

a. Treballs i activitats realitzats a la zona de pesca o en l’àmbit d’actuació de l’entitat.  
b. Balanç d’ingressos i despeses de les actuacions realitzades a la zona de pesca o en 
l’àmbit d’actuació de la entitat.  
c. Valoració general de la temporada pel que fa a la pesca, a la riquesa ictiològica i, en 
el seu cas, al turisme.  
d. Impactes detectats que dificulten la sostenibilitat de les poblacions piscícoles.  
e. Propostes de millora de l’habitat, de les poblacions íctiques o del recurs pesca.  
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2.  Les entitats tutores han de comunicar al departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals les modificacions dels estatuts relatives a la composició de 
la junta i qualsevol altra dada identificativa de l’entitat. El termini per comunicar aquestes 
modificacions és d’un més, a comptar des de la data de modificació dels estatuts o modificació 
de la composició de la junta.   
  
3. La memòria anual i les modificacions dels estatuts i qualsevol altra dada identificativa s’han 
de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat), i han d’anar adreçades a la direcció general competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  
  
4. En cas de que més d’una entitat tutora de la pesca sol·liciti un mateix tram de riu o massa 
d’aigua on dur a terme la seva activitat, el departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals ho ha de notificar a les entitats afectades, sol·licitant que 
les dues o més  entitats col·laborin. En cas de que una de les parts no accepti la col·laboració 
les entitats tutores locals tindran preferència en l’assignació del tram.  
  
5. En funció de la gestió especificada en la memòria anual presentada per les entitats tutores, 
la direcció general del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals pot assignar un o una part dels trams assignats a una altra entitat tutora de la 
pesca que ho sol·liciti, si considera que l’àmbit d’actuació declarat per la resolució d’una entitat 
tutora de la pesca excedeix de la seva capacitat de gestió o no n’aprofita tot el tram.   
  
6. El canvi en l’assignació dels trams de pesca comporta la modificació de la resolució de 
declaració d’entitat tutora de la pesca o entitat tutora del riu.   
  
Article 45. Pèrdua de la condició d’entitat tutora  
  
1. Les entitats tutores poden perdre aquesta condició si concorre alguna de les causes 
següents:   
  

a. La dissolució de l’entitat.   
b. Per renúncia expressa de l’entitat.  
c. L’incompliment de la normativa sectorial vigent en matèria de conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat o de la pesca continental.  
d. No informar de les modificacions dels estatuts relatives a la composició dels membres 
de la junta.  
e. La no realització de les tasques que en van motivar la declaració, sense justificació.  
f. No lliurar la memòria anual de gestió dins del termini previst a l’article 44.1.  

  
2. En aquests casos, el departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals ha de dictar la corresponent resolució, prèvia audiència a l’entitat tutora.  
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Capítol XI. Instrument de finançament de la pesca en aigües continentals  
   
Article 46. Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals  
  
1. El Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals és adscrit al departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, i és gestionat per la 
direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.  
  
2. Els  recursos del Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals es destinen a la 
realització de les actuacions necessàries per a la millora  de la gestió i promoció de la pesca, 
la millora de les poblacions piscícoles, i la participació i educació ciutadana.  
  
3. El Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals es nodreix dels recursos següents:  
  

a. Imports de les taxes de les llicències i permisos de pesca que pugui crear el 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals per a 
la gestió de la pesca.  
b. Imports de les sancions i indemnitzacions establertes per la Llei d’ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals.  
c. Cànons que es puguin determinar per les activitats i concessions que incideixin en els 
ecosistemes aquàtics i en l’activitat de la pesca continental.  
d. Ingressos derivats de les activitats de formació efectuades als centres aqüícoles de la 
Generalitat de Catalunya per la seva gestió i promoció.  
e. Altres ingressos procedents de les activitats de lleure vinculades a la pesca 
continental.  

  
4. La direcció general competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals 
ha d’elaborar anualment una proposta de programa de les actuacions que s’hagin de realitzar 
amb càrrec al Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals.  
  
5. Poden anar a càrrec del Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals les inversions 
que realitzi el departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals per a la millora i seguiment de les poblacions piscícoles, per a la millora de la 
gestió de la pesca, per a la senyalització de les zones de pesca o masses d’aigua, per al 
manteniment dels centres piscícoles o de recuperació de la fauna en aigües continentals, o 
d’altres relacionades amb la pesca continental.   
  
6. Poden ser beneficiaris del Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals aquelles 
entitats tutores de la pesca o entitats tutores del riu que col·laborin en la gestió d’un tram de 
riu, i al corrent de totes les seves obligacions d’acord amb l’article 44 d’aquest decret i la resta 
de normativa que els hi sigui d’aplicació.  
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Capítol XII. Règim sancionador  
  
Article 47. Normativa aplicable  
  
L’incompliment de les previsions d’aquest Decret poden ser sancionats d’acord amb el previst 
a la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, refós de la llei d’aigües, i el Decret 278/1993, d’1 de novembre, 
de procediment sancionador. 
  
Article 48. Destí del material comissat   

  
Els materials d’ús lícit comissats a l’empara de l’article 58.2 de la Llei 22/2009, han de ser 
recollits per la persona interessada en el termini màxim d’1 any a comptar des de la data de 
notificació de la resolució de l’expedient sancionador. Transcorregut aquest termini sense que 
l’interessat hagi procedit a la recollida, l’Administració pot disposar del material comissat 
mitjançant subhasta, cessió o altres formes que consideri oportunes segons normativa vigent.  
  
Disposició addicional única   
  
Els models de comunicació o de sol·licitud a que fa referència aquest Decret es poden 
formalitzar en imprès normalitzat que es pot descarregar des de la pàgina web de la Generalitat 
de Catalunya (http://seu.gencat.cat).  
Les comunicacions i les sol·licituds s’han d’adreçar a l’òrgan competent i s’han de presentar 
telemàticament  per part de les persones obligades. Les persones no obligades poden 
presentar-les telemàticament o de manera presencial a les dependències del 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, sense 
perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
  
Disposicions transitòries  
  
Primera. Senyalització  
  
S’estableix un període transitori de tres anys a comptar des de l’entrada en vigor del present 
Decret, per adaptar la senyalització present al territori a les característiques dels senyals 
previstes en aquest Decret.   
  
La senyalització s’ha  d’adaptar progressivament al procés de digitalització de la Generalitat de 
Catalunya.  
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Segona. Vocals del Consell Assessor de la Pesca en Aigües continentals  
  
Mentre no es constitueixin entitats tutores de la pesca, la designació dels vocals del Consell 
Assessor de la Pesca en Aigües Continentals representants de les entitats tutores de la pesca 
es realitzarà amb caràcter provisional amb membres de les societats de pescadors actualment 
constituïdes, designats pel president de la Federació Catalana de Pesca i Càsting, en el cas 
de les societats de pescadors federades, i pel mateix president del Consell Assessor en el cas 
de societats de pesca no federades.   
  
Tercera Resolució d’ordenació de la pesca en aigües continentals de Catalunya  
  
Mentre no s’aprovi el Pla d’ordenació de la pesca, es continuaran aprovant les Resolucions 
anuals per les quals s’ordena la pesca en aigües continentals de Catalunya.  
  
Disposició derogatòria primera  
  
Es deroguen les disposicions següents:  
  
Decret 182/1987, de 19 de maig, de creació del Consell de Pesca Continental de Catalunya i 
dels Consells Territorials de Pesca Continental de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
 
Decret 97/1988, de 28 de març, sobre modificació de la composició dels Consells de Pesca 
Continental de Catalunya.  
 
Ordre d’1 d’octubre de 1991, d’establiment d’un nou model de llicència de caça i pesca 
continental.   
 
Ordre de 16 de març de 1993, d'establiment del nou model de llicència de caça i pesca 
continental.  
 
Ordre de 7 d’abril de 1995, per la qual es regulen les competicions de pesca esportiva en aigües 
continentals  
 
Ordre de 16 de març de 1995, d'establiment del nou model de llicència de caça, pesca 
continental i pesca marítima.  
 
Ordre d'11 de març de 1998, per la qual es deroga l'Ordre de 5 de març de 1996, d'establiment 
del nou model de llicència de caça, pesca continental, pesca marítima i recol·lecció de pinya i 
de tòfona.  
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Article 2.2. del Decret 100/2002, 19 de març, pel qual es creen els Consells Territorials de caça 
i pesca de les terres de l’ Ebre.  
 

  
Disposició derogatòria segona  
  
Resten derogades les disposicions normatives temporals següents:   
  
Ordre de 23 de febrer de 1984, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca continental a les aigües de Catalunya.  
  
Ordre de 22 de febrer de 1985, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca continental a les aigües de Catalunya.  
  
Ordre de 4 de març de 1986, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 3 de març de 1987, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 29 de febrer de 1988, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 7 de març de 1989, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya (i correcció d’errada en el 
DOGC núm. 1147, pàg. 2303, de 26.05.1989).  
  
Ordre de 12 de març de 1990, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 15 de febrer de 1991, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 28 de febrer de 1992, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya  
  
Ordre de 25 de febrer de 1993, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.  
  
Ordre de 28 de febrer de 1994, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya pe a la temporada 1994-95.  
  
Ordre de 14 de febrer de 1995, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per la temporada 1995.  
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Ordre de 19 de febrer de 1996, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per la temporada 1996.  
  
Ordre de 3 de juny de 1996, de modificació de l’Ordre de 9 de febrer de 1996, per la qual es 
fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües 
continentals de Catalunya per la temporada 1996.  
  
Ordre de 19 de febrer de 1997, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per la temporada 1997.  
  
Ordre de 18 de febrer de 1998, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals 
relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per la temporada 1998.  
  
Ordre de 10 de juny de 1998, de modificació de l’ Ordre de 18 de febrer de 1998, per la qual 
es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües 
continentals de Catalunya per la temporada 1998.  
  
Ordre de 2 de març de 1999, 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 la temporada 1999.  
  
Ordre de 7 de juny de 1999, de modificació del’ Ordre de 2 de març de 1999, 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 la temporada 1999.  
  
Ordre de 29 de febrer de 2000, 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 la temporada 2000.  
  
Ordre de 8 de febrer de 2001, 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 la temporada 2001.  
  
Ordre de 5 d’abril de 2001, de modificació de l’ Ordre de 8 de febrer de 2001, 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 la temporada 2001.  
  
Ordre MAB 53/2002, de 21 de febrer, 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 la temporada 2002.  
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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 la temporada 2003.   
  
Ordre MAB/306/2003, de 18 de juny, per la qual es modifica 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 la 
temporada 2003.    
  
  
Disposició final  
 

S’habilita a la persona titular del departament competent en matèria de pesca continental no 
professional a modificar, mitjançant resolució, els annexos d’aquest Decret.   
  
Annexes.    
  
Annex I. Senyalització.  
  
A) Senyalització de les masses d’aigua  
  

a. Material: alumini, xapa, plàstic o qualsevol altre material que en garanteixi la seva 
adequada conservació i rigidesa, amb les cantonades arrodonides.  
b. Forma i dimensions: forma rectangular de 500 mil·límetres de base per 330-350 
mil·límetres d’alçada.  
c. Color: lletres negres sobre fons blanc.   
d. Dimensions de les lletres: les majúscules han de tenir una alçada de 50 mil·límetres i 
un gruix de 9 mil·límetres, en dos o tres línies, tipus de lletra arial. Les minúscules han de 
tenir 45 mil·límetres d’alçada amb un gruix de 8 mil·límetres.  
e. Senyal corporatiu: tots els rètols han de contenir a la part superior esquerra el senyal 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya de mínim 50 mil·límetres de base per 60 
mil·límetres d’alçada en color negre o vermell.  
f. Es pot incorporar una fletxa  a la dreta del senyal corporatiu indicant si el tram 
delimitat és aigües amunt o aigües avall del punt on es troba el senyal.  

  
B) Senyalització de les figures de gestió de pesca   
  

a. Material: alumini , xapa  o qualsevol altre material que en garanteixi la seva adequada 
conservació i rigidesa, amb les cantonades arrodonides.  
b. Forma i dimensions: forma rectangular de 500 mil·límetres  de base per 330 o 350 
mil·límetres d’alçada.  
c. Color: lletres negres sobre fons blanc.  
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d. Dimensions de les lletres: les majúscules han de tenir una alçada de 60 mil·límetres i 
un gruix mínim de 9 mil·límetres, en dos o tres línies, tipus de lletra arial. Les minúscules 
han de tenir 45 mil·límetres d’alçada amb un gruix mínim de 8 mil·límetres.  
e. Matrícula: amb les lletres i els números corresponents situada a la dreta del senyal 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya, de 15 mil·límetres d’alçada. El tipus de lletra 
és l’arial. Es pot afegir el text “amb mort” o “sense mort”.  
f. Símbols gràfics:   

i.Al marge superior dret, un peix quan es pugui pescar i un peix tatxat amb una 
franja de color negre o vermell quan estigui prohibit de pescar.   

ii.Al marge superior esquerra, si escau, la matrícula de la zona de pesca 
controlada.  

iii.Una fletxa de 145mm de longitud i 30mm de gruix situada a la dreta de la 
matrícula als rètols d’inici i final del tram, que indica on comença i acaba el mateix; 
als rètols intermedis, la fletxa és de doble sentit i assenyala que la zona continua a 
dreta i esquerra.  

g. Senyal corporatiu: tots els rètols han de contenir a la part superior esquerra el senyal 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya de 50 mil·límetres de base per 60 mil·límetres 
d’alçada en color negre o vermell.  

  
El canvis o modificacions de les característiques en la senyalització descrites en aquest annex 
es realitzarà per resolució de la persona titular de la Direcció General competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals.  
  
A continuació s’especifica l’esquema i les mesures que ha de contenir cada senyal:  
  
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació, Agenda Rural 
Direcció General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi  
 

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 
 
Elaborat per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi     versió 13/12/2021 

 

C/ Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel 93 567 42 00 
 

43 
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 Annex II. Calendari de competicions de pesca esportiva  
  
El calendari de competicions de pesca esportiva ha de contenir per a cada competició de pesca 
esportiva la informació següent:  

  
a. Dades de l’entitat que organitza la competició de pesca esportiva (nom i CIF) i dades i 
signatura del president.   
b. Matrícula del tram de riu o massa d’aigua en què es vol realitzar la competició.  
c. Dia/es.  
d. Horari d’inici i de fi.  
e. Número de participants previst.  
f. Si escau, petició motivada per al tancament del tram o massa d’aigua a altres 
pescadors  

  
Annex III. Pla de salvament de les espècies autòctones de fauna afectades.  
El Pla de salvament de les espècies de fauna afectades ha de contenir la informació següent:  

a. Dades del titular de la massa d’aigua i/o del responsable de les actuacions de 
salvament.  
b. Objecte i finalitat.  
c. Localització del tram afectat.  
d. Longitud o superfície afectada.  
e. Data prevista d’inici de les actuacions i període d’actuació.  
f. Data prevista per iniciar la reducció de cabal, si escau.  
g. Forma de procedir a la reducció del cabal i temps que transcorrerà fins a recuperar el 
cabal normal, si escau.  
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h. Mesures de protecció dels trams inferiors en cas de possibilitat de transport de 
sediments aigües avall.  
i. Espècies aqüícoles existents en el tram afectat.   
j. Materials, personal i procediment emprat per salvaguardar els exemplars.  
k. Sistema d’emmagatzematge dels exemplars fins a l’hora del transport o de 
l’alliberament.  
l. Forma i mitjans de transport de les espècies objecte de salvament.  
m. Lloc on es proposa l’alliberament dels exemplars rescatats.   
n. Destí i tractament de les espècies al·lòctones que s’hagin de sacrificar.  
o. Qualsevol altre detall de les operacions que es consideri rellevant.  

   
Annex IV. Reixes, sistemes de protecció de canals de derivació d’aigües i connectivitat 
del curs.  
Els projectes tècnics per a l’establiment de sistemes de protecció que evitin l’entrada de peixos 
als canals, i els de millora de la connectivitat fluvial, han de contenir, almenys, els següents 
apartats:  
  

a. Memòria (antecedents, situació, titularitat, problemàtica existent, opcions existents per 
resoldre-la).     
b. Característiques de la solució adoptada.  
c. Amidaments i pressupost.  
d. Estudi de seguretat i salut.  
e. Tasques de manteniment requerides per la seva operativitat.  
f. Plànols.  
g. Annex fotogràfic.  

  
Annex V. Programa de formació de les escoles de riu  

a. Normativa sectorial.  
b. Ecosistemes aquàtics.   
c. Espècies piscícoles.  
d. Mètodes, tècniques i arts de pesca.  

 
 
 
 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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