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Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es 
persegueixen 

 
 
La present memòria té per objecte justificar l’elaboració del 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 en aigües continentals. 
 
L'article 119 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya 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 data 30 de desembre de 2009 es publica la Llei 22/2009, de 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’aigües continentals 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.  
 
La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica modifica en el seu 
capítol VI alguns articles de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals. La modificació respon a la política de suport a l’activitat, i permet 
que les entitats del sector puguin participar en la gestió de la pesca. També disminueixen els 
imports de les sancions per infraccions comeses en matèria de pesca continental, s’estableix 
la prioritat de que les entitats de pescadors locals tenen preferència en l’atorgament de 
concessions en llur municipi, i en la regulació de determinats esquers i estris de pesca als 
embassaments.  
 
En la disposició final primera de la Llei 22/2009, de 23 de desembre s’estableix que en un 
termini de 6 mesos s’ha d’aprovar el Pla d’Ordenació de la pesca en aigües continentals i el 
reglament de desplegament d’aquesta Llei. Fins a l’aprovació d’aquests, la llei manté vigent el 
que es disposa en la Llei de regulació de pesca fluvial, del 20 de febrer de 1942 i el reglament 
que la desplega, aprovat per decret del 6 d’abril de 1943. 
 
La manca de Reglament dificulta la solució o la resposta de certes problemàtiques que afecten 
directament a la gestió de la pesca en aigües continentals, especialment pel que fa a la 
participació dels ciutadans, el foment de la pesca continental als menors, la pesca sostenible i 
l’economia del territori català. El desenvolupament i millora d’aquests quatre pilars són els fins 
que es persegueixen en aquest Decret. 
 
Actualment Catalunya compta amb un teixit social molt potent (més de 80 Societats de 
Pescadors) que participen de la gestió de la pesca continental en un grau força elevat, però 
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que encara té una mica més de recorregut per poder arribar a fer aquest teixit encara més gran, 
amb més participació i amb més pes de la ciutadania. 
 
Un dels seus punts forts ha de ser la participació i foment de la pesca entre els menors d’edat. 
Aquest col·lectiu disposa actualment d’un gran nombre d’activitats al seu abast, especialment 
en l’era de la tecnologia, i sembla que la pesca és un sector que no els atreu massa, tot i que 
el contacte amb la natura que es produeix al practicar aquesta activitat si que els agrada 
enormement.  
 
La pesca és una activitat lúdica o esportiva que es practica des de temps immemorials. 
Actualment ja no és una font imprescindible d’alimentació de les persones i en els últims anys 
s’ha vist com el propi sector s’està conscienciant de la pesca com una activitat sostenible, on 
predomini la pesca sense mort, és a dir, la pesca que implica el retorn de les peces capturades 
al riu, de forma que no se’n malmeten les seves poblacions. Pel que fa a nivell esportiu, 
Catalunya compta amb una gran quantitat de Societats de Pescadors que fa ja alguns anys 
practiquen la pesca sense mort en tots els campionats. 
 
Pel que respecta a l’economia del territori, dir que els pescadors de mitjana edat es desplacen 
per tot el territori. En un país petit com el nostre, els pescadors són capaços de moure’s d’un 
indret a un altre per tal de poder pescar. Això crea uns ingressos directes per l’Administració  
importants, especialment en expedició de taxes, però molt més elevats són els beneficis 
indirectes, especialment en temes d’allotjament, restauració i transport. En moltes comarques, 
la pesca serveix per desestacionalitzar l’economia, com per exemple a les comarques d’alta 
muntanya, on aquesta activitat es practica fora de la temporada d’esquí o la recollida de bolets. 
 
Per poder assolir els fins detallats, és del tot convenient completar el desplegament de les 
prescripcions de la Llei 22/2009.  
 
El Decret s’organitza en dotze capítols, una disposició addicional única, tres disposicions 
transitòries, dues disposicions derogatòries i una disposició final, a més de cinc annexes.  A 
continuació es detalla el contingut previst a cada article del decret, i les raons que en justifiquen 
el redactat. 
 
El capítol I, disposicions generals, el composen els articles 1 i 2.  
 
L’article 1 estableix l’objecte del decret, que no és altre que desenvolupar la Llei 22/2009 del 
23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. El desplegament 
de la Llei ha de resoldre determinats procediments administratius relatius a la sol·licitud 
d’actuacions per part dels ciutadans, la relació entre l’administració i les entitats tutores de la 
pesca i les entitats tutores del riu, el funcionament de determinats òrgans assessors i la forma 
de gestionar l’activitat de la pesca, entre d’altres.  
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L’article 2 especifica un seguit de definicions. Aquestes definicions faciliten i milloren la 
comprensió del text, tant pels ciutadans com per les administracions públiques, degut a la 
publicació de normatives posteriors a la Llei 22/2009, del 23 de desembre. La redacció es 
realitza amb l’objectiu de facilitar la comprensió dels articles i d’evitar possibles interpretacions 
errònies que puguin crear indefensió jurídica als ciutadans. 
 
El capítol II, classificació d’espècies i trams de pesca, el composen els articles 3, 4 i 5. 
 
L’article 3 classifica les espècies de peixos i crustacis atenent la Llei 22/2009, d’ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals, la normativa sectorial d’espècies protegides i 
amenaçades, i la normativa sectorial d’espècies exòtiques invasores. La classificació segons 
una o altra categoria serveix per realitzar una gestió més acurada de cada espècie segons els 
objectius de dites normatives. La classificació de les espècies en alguna d’aquestes categories 
té efectes directes en la seva gestió (pesca, tractament, eliminació etc...). 
 
L’article 4 estableix la classificació dels trams de cursos i les masses d’aigua als efectes de la 
pesca en aigües continentals. La classificació és la mateixa que fixa la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. La regulació dels trams de pesca 
es realitza en base a múltiples criteris com per exemple les espècies presents, l’objectiu 
perseguit pels gestors, el sector econòmic i turístic proper a la zona, etc. 
 
Es determina que els límits de cada espècie i categoria es fixaran al Pla d’Ordenació de la 
pesca en aigües continentals tal i com preveu la Llei 22/2009, del 23 de desembre, ja que 
també es necessita certa flexibilitat i adaptabilitat en la gestió. 
 
L’article 5 fa referència a la senyalització dels trams de pesca i de les masses d’aigua. Tot i 
que en principi la mida dels senyals i la forma d’aquests és igual a l’actual, el text que figura en 
aquests s’ha d’adaptar a les noves categories que fixa la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals. Així doncs, es creen els nous textos que fixa la Llei i que 
són: Escola del riu, Escenari de pesca i Zona de pesca privada. Els senyals s’han de col·locar 
en llocs visibles i al llarg de tots els trams per tal de donar la màxima informació al ciutadà. 
L’objectiu dels senyals és la de delimitar clarament l’inici i el fi dels trams de pesca i evitar la 
inseguretat que puguin tenir els pescadors.   
 
El capítol III, condicions per a l’exercici de la pesca, el composen els articles 6 a 11. 
 
Els articles 6 i 7 estableixen les classes, la vigència i el contingut que han de tenir les llicències 
i els permisos (nom, cognoms, identificació etc.) i el procediment per a l’obtenció de les 
llicències i els permisos de pesca. També s’estableix que les taxes es fixaran a la llei de taxes 
vigent en cada moment. Cal tenir en compte que els permisos de pesca s’han de considerar 
vàlids en uns determinats supòsits,  atès que estan condicionats a la validesa de les llicències 
tant en el moment d’expedició del permís com durant tota la seva vigència Això vol dir que en 
una data en concret el ciutadà disposa de llicència i permís per un dia, però si l’endemà li 
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caduca la llicència i el permís obtingut era per exemple quinzenal o anual, aquest darrer no 
serà vàlid, al tenir la llicència caducada. També cal tenir en compte que des de l’any 2014 el 
Departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals formalitza 
acords de col·laboració amb determinades Societats de Pescadors per tal que aquestes 
realitzin el cobrament dels permisos en nom i per compte de la Generalitat. En aquests casos, 
l’establiment de venta expedeix un permís en paper que omple de forma manual i en el qual 
s’ha d’adjuntar el pagament corresponent.  
 
Els articles 8 i 9 estableixen que tant els esquers autoritzats per a la pesca com els períodes 
hàbils s’han de fixar al Pla d’Ordenació de la pesca en aigües continentals. Això és així 
novament per tal de donar més flexibilitat i adaptació en el moment d’establir-los. 
 

L’article 10 regula les autoritzacions excepcionals i fixa el contingut de les sol·licituds que han 
de presentar aquelles persones del món científic i tècnic, que vulguin realitzar estudis i 
necessitin una autorització excepcional per a la captura amb fins científics  en qualsevol època 
de l’any i amb arts i mètodes no usats comunament per a pescar, com per exemple les xarxes 
i els equips de pesca elèctrica. Aquestes autoritzacions s’han de fer per tal que les persones 
autoritzades puguin fer servir artefactes i arts que poden estar prohibits (Annex VII de la Llei 
42/2007, del Patrimoni Natural i Biodiversitat) per la pesca recreativa en general, com per 
exemple aparells de pesca elèctrica, trampes o xarxes. En cas que es vulguin usar altres arts 
de pesca que no siguin la canya, les nanses o els llantions, cal una autorització del departament 
competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. 
 
L’article 11 estableix que el departament competent pot adoptar mesures extraordinàries de 
gestió piscícola en cas d’urgència,  com ara modificar els períodes hàbils establerts de pesca 
o fixar limitacions respecte a mètodes de pesca, esquers o el nombre màxim de captures,   
bàsicament quant les condicions hidrològiques, climatològiques o biològiques puguin incidir 
negativament sobre les poblacions de peixos (per exemple pluges intenses que generen fortes 
avingudes, epidèmies, malalties, etc.).  
 
El capítol IV, planificació i ordenació de la pesca, el composen els articles 12 a 15. 
 
L’article 12 estableix el contingut, la vigència i el procediment d’aprovació i modificació del Pla 
d’Ordenació de la pesca en aigües continentals, com a instrument tècnic per a la gestió de la 
pesca recreativa i esportiva en aigües continentals. Moltes de les mesures incloses en aquest 
Pla depenen del redactat del Reglament i per tant, fins ara no s’ha pogut aprovar.  Aquest Pla 
és realment l’eix sobre el qual es gestiona la pesca a Catalunya. S’estableix una vigència de 6 
anys, transcorreguts els quals s’haurà de revisar, amb l’excepció de l’apartat e), g) i h), que 
tenen periodicitat anual.  L’aprovació requerirà l’informe previ del Consell Assessor de la Pesca 
en Aigües Continentals i de la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles.   
  
Els 6 anys de vigència serviran per assentar el Pla i que els ciutadans tinguin seguretat jurídica 
durant aquest temps. L’aprovació del Pla suposarà una clara millora sobre la situació actual, 
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en què l’Administració publica anualment una Resolució de pesca que incorpora la majoria dels 
aspectes que s’haurien de recollir al Pla d’Ordenació. Tot i això, i atès la temporalitat de dita 
resolució, alguns temes com les zones de fresa, els cabals mínims per a les aigües de reserva 
genètica, o els plans de conservació i recuperació d’espècies pescables (Llei 42/2007, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) no hi figuren.  
 
El Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals ha de delimitar, entre d’altres, els 
objectius de la gestió piscícola, la classificació de les espècies piscícoles i de les masses 
d’aigua i dels trams de pesca, la mida de les espècies pescables, els límits de les aigües de 
reserva genètica i les mesures a aplicar en aquestes aigües, els períodes hàbils, els arts i 
esquers permesos, les mesures a adoptar en cas d’urgència, els cursos d’aigua on es permet 
la pesca des d’una embarcació i els trams de riu que siguin prioritaris per a la fresa i reproducció 
de les espècies de peixos – en els quals s’ha de vetllar per no realitzar actuacions que puguin 
afectar negativament a la reproducció dels peixos, especialment pel que respecta a la 
modificació de la llera en època de fresa. La manca de zones de fresa en determinats trams de 
riu pot comportar l’extinció local d’una o més espècies en aquell tram, especialment en trams 
de riu fragmentats per la construcció de rescloses de captació d’aigua sense disponibilitat de 
connectors fluvials (passos de peixos).  
 
L’article 13 fixa el contingut dels Plans tècnics de gestió piscícola. Aquests Plans són específics 
per cada tram de pesca i n’especifiquen la seva gestió. A efectes pràctics són la part més 
important de cara al pescador ja que d’ells depenen les taxes que s’apliquen, els límits de cada 
tram, les quotes de captura etc. Aquets Plans recullen de forma simplificada les especificacions 
del Pla d’Ordenació de la pesca en aigües continentals. L’objectiu és regular l’activitat de la 
pesca de forma el més sostenible possible, vetllant també per la regulació de la pesca amb 
captura, modalitat molt arrelada en el passat i que encara a dia d’avui practiquen molts 
pescadors. Els plans tècnics es realitzen de forma que alternativament hi hagi trams amb mort 
i sense mort per tal de conservar les espècies piscícoles i garantir la pesca en qualsevol de les 
modalitats actuals (amb mort, sense mort, amb mosca, al coup, al llençat, amb esquers 
naturals, amb esquers artificials, etc.). 
 
L’article 14 estableix que anualment es fixarà per Resolució el període hàbil específic de pesca 
no professional en aigües continentals i, si s’escau, les modificacions de les delimitacions  dels 
trams de pesca i dels plans tècnics de gestió piscícola. Tot i que els períodes generals de 
pesca, i la classificació i delimitació de les masses d’aigua i trams de pesca estaran inclosos al 
Pla d’Ordenació de la Pesca, resulta necessari poder atendre la variabilitat de les previsions al 
territori a nivell local, mitjançant una Resolució anual. 
 
L’article 15 regula  la composició, estructura, designació dels membres i funcionament del 
Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals. Aquest òrgan consultiu però no vinculant 
agrupa a tot el sector relacionat amb la pesca a Catalunya. En aquest Consell que es reuneix 
com a mínim un cop a l’any, es valora la gestió efectuada durant l’any en curs i es debaten els 
canvis proposats pel territori i per les entitats de pesadors per les properes temporades. El 
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funcionament de dit Consell es regula com a la resta d’òrgans col·legiats especificats en la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Actualment ja es realitza un Consell anual entre els organismes i sectors implicats en la gestió 
de la pesca, en el que es continuen convidant als antics membres que formaven part del 
Consell de Pesca de Catalunya (Decret 182/1987, de 19 de maig, de creació del Consell de 
Pesca de Catalunya i dels Consells Territorials de Pesca de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona). La realització d’aquest Consell  garanteix que tots els implicats puguin expressar 
els diferents punts de vista i que les mesures adoptades tinguin el màxim de consens possible. 
 
El capítol V, aprofitament de la pesca, el composen els articles 16  i 17. 

L’article 16 estableix que el règim d’aprofitament de les zones de pesca controlada s’ha 
d’establir en es Plans tècnics de gestió piscícola  inclosos al Pla d’ordenació de la pesca en 
aigües continentals, i que la titularitat i administració correspon al Departament competent en 
matèria de pesca continental, tot i que es pot fer mitjançant concessió o altres formes de gestió 
de bens de domini públic previstes a la legislació patrimonial; se’n exclouen les de titularitat 
privada. 

L’article 17 regula l’aprofitament de les zones de pesca en aigües de titularitat privada a que fa 
referència l’article 1 de la Llei i que no es troben desenvolupades en aquesta. Per tant, ha 
calgut definir-les al present Decret de forma que no hi hagi interpretacions, i que es puguin  
regular correctament. Actualment a Catalunya hi ha nombroses masses d’aigua privada 
susceptibles de practicar-hi la pesca. És important regular aquestes aigües per tal d’evitar 
confusions dels titulars de les masses d’aigua, dels ciutadans i de l’administració. Els requisits 
per practicar la pesca en aquestes aigües no són els mateixos que per a pescar en domini 
públic. És per això que cal poder informar als ciutadans de les diferències que hi ha entre 
aquestes zones i la resta. En el text del document s’ha intentat simplificar els tràmits que han 
de realitzar els titulars d’aquestes masses. El règim de comunicació administrativa sembla el 
més correcte i senzill.  

A més, cal tenir en compte que aquestes aigües generalment són repoblades amb espècies de 
piscifactoria. D’acord amb la Llei 22/2009, del 23 de desembre, cal que el departament 
competent autoritzi prèviament al titular de la massa d’aigua per tal de poder repoblar-hi. Des 
d’un punt de vista ecològic, és necessari que l’Administració sàpiga a on i amb quines espècies 
i quantitats es repobla, ja que d’aquesta manera es poden prevenir possibles fugues d’aquestes 
espècies al medi natural i també es poden evitar possibles malalties als exemplars nascuts al 
medi natural. En definitiva, la comunicació prèvia serveix per augmentar la informació relativa 
a la gestió de la pesca als interessats (titular i ciutadans), i evitar danys susceptibles 
d’estendre’s a les aigües públiques.   

El Capítol VI regula les concessions d’aprofitament de pesca, el composen els articles 18 a 28. 
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Aquests articles estableixen la possibilitat d’establir concessions a tercers per a la gestió de 
l’aprofitament pesquer. Actualment la gestió de totes les zones de pesca controlada les realitza 
el Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i en alguns casos les societats 
de pescadors locals col·laboren en la seva gestió. Desenvolupar aquest apartat i establir els 
criteris i mecanismes d’atorgament de les concessions és un dels punts més sol·licitats per les 
Societats de Pescadors, que veuen amb bons ulls aquesta possibilitat. El desenvolupament 
d’aquest punt de la Llei és especialment complex i necessari de desenvolupar el més aviat 
possible per tornar a fomentar la gestió local de la pesca. Entre els requisits que caldrà que 
presentin els concessionaris per tal que l’administració pugui controlar-ne l’execució de la 
concessió, figura la presentació d’una memòria anual de les tasques i activitats realitzades i els 
albarans de les repoblacions efectuades.  
 

Segons l’article 28 de la Llei 22/2009, l’aprofitament pesquer de les zones de pesca controlada 
es pot dur a terme per mitjà de la concessió o de qualsevol altra figura jurídica administrativa 
que es determini per via reglamentària.  
 
El Reglament preveu atorgar les concessions d’acord amb la Llei de Contractes del sector 
públic vigent sempre en base a uns plecs de condicions tècnics, econòmics i administratius 
establerts per l’Administració que vetllin per la gestió sostenible dels recursos piscícoles alhora 
que fomentin l’economia del territori. Un dels aspectes a destacar és que s’intenta vetllar per 
tal que els concessionaris estiguin vinculats socioeconòmicament al territori on radiqui la 
concessió. D’aquesta manera és més fàcil establir un vincle amb altres actors del territori 
(hotelers, restauradors, empreses d’activitats esportives o nàutiques, ens locals, entitats 
públiques o privades, etc.) que es beneficien de l’activitat de la pesca. Cal diferenciar entre els 
permisos que atorgarà l’Administració per la pesca a les zones de pesca controlada, dels 
permisos que emetran els titulars de concessions atès que són excloents un de l’altre. 
 
Pel que fa a la no cessió de les concessions a tercers, es considera que els plecs de clàusules 
tècniques han de vetllar per tal que l’adjudicatari compleixi uns requisits mínims que en cas de 
cessió a tercers l’Administració no s’asseguraria que es complissin. En cas que un 
concessionari no pugui o vulgui continuar amb la concessió, pot renunciar-hi. En aquest cas 
l’Administració podrà tornar a valorar les condicions que han portat a terme a la renúncia i 
corregir-los, si escau. Les concessions d’aprofitaments pesquers han de fomentar la cohesió 
territorial i social. La possibilitat de cessió a tercers no es considera correcta per la finalitat que 
es pretén, atès que es vetllaria l’interès econòmic d’un concessionari per sobre de l’interès 
general.  
   
Pel que fa a la durada de la concessió, s’estableix un límit de 10 anys, improrrogables, els quals 
es consideren adequats per tal que l’Administració pugui valorar les actuacions del titular. La 
sostenibilitat de les poblacions o el foment de l’economia del territori requereixen un cert temps 
per poder assentar-se i perpetuar-se. En qualsevol cas, i per tal de vetllar per l’interès general, 
es considera que el fet de no prorrogar les concessions farà que els titulars s’esforcin més en 
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les seves actuacions, amb repercussió positiva i directa  sobre les poblacions de peixos i 
l’economia i cohesió social del territori.  
 
El capítol VII, pesca esportiva, el composa l’article 29. 
 
L’article 29 regula les competicions esportives organitzades per la Federació Catalana de 
Pesca Esportiva i Càsting. Per tal de poder compatibilitzar la pesca recreativa i la pesca 
esportiva o de competició, cal que les societats de Pesca o la Federació presentin un calendari 
anual de pesca. Aquest calendari requereix de l’autorització del departament competent en 
matèria de pesca no professional en aigües continentals. Per tal de compatibilitzar ambdues 
modalitats és necessari regular alguns aspectes de la gestió, com per exemple reservar els 
trams de riu als pescadors de competició durant el transcurs de la competició, entre d’altres. 
En aquest cas cal definir el procediment per a l’autorització de les competicions esportives 
fixant especialment els terminis i condicions per a la presentació de les sol·licituds i els canvis 
derivats de les inclemències meteorològiques que sovint impedeixen la realització de les 
competicions. Actualment aquests terminis no estan regulats i generen un increment 
considerable de tasques administratives.   
 
 
El capítol VIII, Protecció i conservació dels ecosistemes aquàtics continentals, el composen els 
articles 30 a 34. 
 
L’article 30 regula la Comissió per a la Conservació de les Espècies Aqüícoles. En aquest 
article s’estableix l’estructura, la composició i funcionament de la Comissió per a la Conservació 
de les espècies aqüícoles, que és un òrgan interadministratiu. Els membres de dita Comissió 
són els representants de les administracions hidràuliques competents en el territori de 
Catalunya, dels departaments competents en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals i de Biodiversitat i Espais Naturals, de les universitats, i de l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua. D’aquesta forma s’intenta englobar a aquelles administracions que tenen 
relació amb la conservació dels peixos, dels hàbitats naturals o de gestió de recursos hídrics. 
El funcionament de dita Comissió és similar a la de la resta d’òrgans col·legiats especificats en 
la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que fins ara no s’ha establert la composició, el funcionament i l’estructura d’aquesta 
Comissió, no s’ha realitzat a data d’avui cap reunió de coordinació, repercutint negativament 
sobre la gestió del medi i de la pesca. A banda dels possibles impactes sobre els hàbitats 
fluvials i els peixos que es podrien solucionar amb una major coordinació, també hi ha una part 
de tramitació administrativa entre les administracions i entre els ciutadans que es podria 
simplificar o agilitzar valorant-ho conjuntament, atès que cada òrgan aplica uns procediments 
diferents i generalment independents. En aquest sentit, i en coordinació amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha 
clarificat el procediment per  a la sol·licitud dels Plans de Salvament. D’aquesta manera, tant 
els ciutadans com el personal funcionari d’ambdós departaments saben el procediment a 
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seguir. Altres impactes que s’hauran de debatre en aquesta Comissió són les variacions de 
cabals, el tractament dels episodis de contaminació o mortaldat de peixos a les aigües 
continentals, entre d’altres. 
 
L’article 31 determina que els concessionaris d’aigües que buidin els canals o basses, han de 
fer un Pla de salvament de les espècies de fauna piscícola autòctona en cas que aquestes 
puguin morir fruit de les actuacions de buidat.  El Pla de salvament  va a càrrec del titular de la 
concessió i el reglament en determina el contingut, directrius i procediment. L’objectiu és 
salvaguardar els individus autòctons que hagin pogut entrar als canals construïts pels 
concessionaris a partir de la presa de derivació d’aigües. D’aquesta manera es conserven 
aquest individus que podran completar el seu cicle biològic al ser retornats novament al tram 
fluvial. El Pla s’ha d’aprovar pel Departament competent en matèria de pesca no professional 
en aigües continentals, un cop aquest asseguri que les mesures adoptades seran suficients 
per a salvaguardar la fauna, evitar-los danys i alliberar-los en un tram de riu on no ocasioni 
perjudicis a les poblacions presents.  
 
Per tant, en cas de no aprovació de la sol·licitud del pla de salvament, s’aplicarà el silenci 
negatiu per tal que no es pugui realitzar el pla de salvament.  
 
Això no exclou que, en cas de les operacions urgents d’alteració del volum o del cabal de 
masses d’aigua que contempla l’article 12.5 de la Llei 22/2009, es puguin efectuar les 
operacions necessàries de salvament sense autorització prèvia. 
 
A data d’avui el DACC ha desenvolupat un procediment INDEXA per tal que els Serveis 
Territorials  puguin aprovar els Plans de salvament que presenten els concessionaris d’aigües. 
Tot i la realització d’aquest procediment, el Reglament hauria de ser el document on 
s’especifiquessin aquests continguts i directrius. Cal remarcar que abans de l’entrada en vigor 
de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, el DACC no aprovava pràcticament cap Pla de 
Salvament atès que els concessionaris i la pròpia Administració desconeixien els passos a 
seguir. Actualment s’estan aprovant uns 40 Plans de salvament anualment. 
 
El contingut mínim d’aquest pla, les directius d’actuació i el procediment pel qual l’òrgan 
corresponent del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües 
continentals ha d’avaluar la suficiència del pla de salvament presentat, s’han d’establir per 
reglament. Queda clar que cal una autorització expressa que inclourà condicionants, com 
reconeix l’article 52 de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca 
en aigües continentals, per tant no es pot aplicar el silenci positiu.  
 
L’article 32 estableix que els titulars de concessions han de disposar dels elements necessaris 
per a evitar l’entrada de fauna piscícola dins dels canals de derivació d’aigües. D’aquesta 
manera no queden atrapats dins dels canals o basses de reg, i s’evita la seva mort. En cas que 
entrin, s’haurà de fer un Pla de salvament especificat en l’article 31. 
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Cal valorar el projecte tècnic i, per tant, caldrà esperar a obtenir l’autorització amb els 
condicionants tècnics que exigeixi l’administració.  
 
L’article 33 estableix que els titulars de concessions que tenen obres de caràcter transversal a 
la llera (rescloses, assuts...), han de garantir el pas dels peixos aigües amunt i avall d’aquests. 
D’aquesta forma s’evita que les poblacions de peixos quedin fragmentades per dites obres 
transversals, i així es facilita la conservació de les espècies i l’intercanvi genètic. A més, moltes 
espècies que habiten a les nostres aigües fan migracions per tal de reproduir-se. La 
impossibilitat de remuntar el riu dificulta en la majoria de casos la fresa, i per tant la reproducció 
dels peixos.  
 
Entre l’ordre de prioritats que s’ha establert, figuren en primer lloc aquells connectors fluvials 
que tenen un menor impacte visual, a l’assimilar-se a la morfologia i tipologia del riu, emprant 
els mateixos elements naturals (pedres, graves...) de la zona. En últim cas, s’han establert 
aquells connectors fluvials amb un major impacte visual i de caràcter artificial, com les escales 
construïdes amb formigó.   
 
Fins l’actualitat, els connectors fluvials eren bàsicament dissenyats per al pas de la truita 
comuna (Salmo trutta) i es feien amb formigó. Actualment, i en base a diferents estudis, es 
recomana que es prioritzin connectors el més naturalitzats i integrats en el paisatge possible. 
És important que el reglament prioritzi aquests connectors atès que són més efectius i 
econòmics que els que s’han vingut construint fins l’actualitat.  
 
L’article 34 estableix que el DACC ha d’elaborar un catàleg de les principals zones de fresa 
dels peixos que determini el reglament. Aquest catàleg s’haurà de posar en coneixement de 
l’Administració hidràulica competent per tal que la tinguin en compte en la planificació 
hidrològica. Actualment l’espècie més afectada per la planificació hidràulica és la truita comuna 
(Salmo trutta). En part perquè la major part de concessions per la producció d’energia elèctrica 
es troben a les capçaleres dels rius, les quals són l’habitat preferent d’aquesta espècie, i d’altra 
banda, perquè el cicle biològic d’aquesta espècie difereix de la majoria de peixos. Si 
generalment les espècies de peixos que habiten a les nostres aigües es reprodueixen a la 
primavera-estiu, la truita comuna ho fa al hivern, de novembre a gener, tot i que s’ha de tenir 
en compte que qualsevol avinguda d’aigua pot arrossegar i matar els alevins fins al mes de 
maig. Per tant, ens trobem en una situació preocupant ja que la mala pràctica d’un 
concessionari pot provocar la total mortalitat de la reproducció natural en un tram de riu.  
 
Actualment molts concessionaris no respecten el cicle vital d’aquesta espècie i per tant en 
malmeten les seves poblacions de forma continuada. És important  delimitar les zones de fresa 
per tal de millorar i augmentar les poblacions de truita comuna als rius catalans, ja que aquesta 
espècie representa una font econòmica molt important en els municipis de muntanya. 
 
El capítol IX, Recuperació i conservació de la fauna, el composen els articles 35 a 37. 
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Els articles 35 i 36 estableixen el procediment a l’hora de realitzar alguna reintroducció, 
repoblació o alliberament i translocació dins de les aigües continentals de Catalunya, tant dins 
com fora de les aigües de reserva genètica. S’estableixen un seguit de requisits per tal de 
vetllar per les poblacions de peixos que habiten de forma natural als rius, evitant així que 
aquestes accions tinguin un impacte negatiu per aquestes poblacions. És molt important saber 
quines espècies i en quins llocs es volen introduir per preveure possibles efectes negatius 
sobre les poblacions naturals.  
 

Segons l’article 22 de la Llei 22/2009, autorització de repoblacions, reintroduccions i 
translocacions, per a fer repoblacions, reintroduccions o translocacions cal autorització del 
departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. En el cas 
que l’administració competent no aprovi una autorització, queda prohibit realitzar 
reintroduccions, repoblacions o alliberaments i translocacions, per tant en cas de no resposta 
de l’administració s’aplicarà el silenci negatiu. La repoblació, la introducció, la reintroducció o 
la translocació sense l’autorització pertinent o incomplint-ne els termes, és infracció molt greu 
segons l’article 53 de la Llei 22/2009. 

 
L’article 37 estableix que per la construcció i explotació d’un centre de recuperació de la fauna 
en aigües continentals cal autorització del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals. D’aquesta manera es garanteix que els titulars d’aquests 
centres compleixen amb les normatives sectorials que li pertoquen, entre d’altres, el tema 
sanitari. D’altra banda, s’especifiquen alguns requisits materials que han de tenir les 
instal·lacions per evitar afectacions al medi natural.  
 
Actualment el departament competent en matèria de pesca recreativa en aigües continentals  
gestiona dues piscifactories dedicades a la recuperació de la truita comuna (Salmo trutta), i 
també s’han autoritzat dos centres de recuperació gestionats pel Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà, un a Llavorsí i un altre a Escaló.  

 
La justificació del silenci negatiu, es dona en base a l’article 53 de la Llei 22/2009, el qual 
disposa que per construir o explotar centres de recuperació de fauna sense la corresponent 
autorització o incompliment dels requisits establerts per la present llei o per el seva normativa 
de desenvolupament, és una infracció greu.  A més l’article 57 de la Llei 22/2009, en cas que 
la infracció consisteixi en l’explotació o la construcció de centres de recuperació de fauna sense 
les seves autoritzacions administratives, la sanció porta aparellada la suspensió provisional o 
definitiva de l’activitat.  Per tant, en el cas que l’administració competent no aprovi l’autorització 
per realitzar un centre de recuperació de fauna, s’aplicarà el silenci negatiu, per tant sense 
autorització la construcció o explotació d’un centre de recuperació de fauna és una infracció 
greu. 
 
El capítol X, Participació ciutadana, educació i formació, el composen els articles 38 a 45. 
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Els articles 38, 39, 40 i 41 estableixen la forma de crear les Escoles del riu, els seus drets i 
obligacions, i les causes de pèrdua de la condició d’Escola del riu, així com el material docent 
que s’hi ha d’impartir i els llocs on es realitzaran les classes pràctiques, i per a promocionar la 
pesca en general entre el nous pescadors, especialment els joves.  
 
Les Escoles de riu són centres on s’imparteix formació teòrica i pràctica sobre el coneixement 
dels rius i la pesca respectuosa amb l’ecosistema aquàtic.  A data d’avui no s’ha reconegut cap 
Escola de riu a Catalunya i no hi ha entitats que es dediquin a fer aquesta tasca, tot i que la 
Federació Catalana de pesca Esportiva i Càsting, algunes Societats de Pescadors imparteixen 
classes teòriques i pràctiques de pesca pel seu compte sense estar legalment reconegudes ni 
aplicar cap sistema de formació tutelat per l’Administració o que sigui mínimament homogeni 
en quant als continguts formatius. Algunes d’aquestes entitats, reclamen a l’Administració que 
els autoritzi a impartir classes i a que s’estableixi un programa formatiu comú per a totes elles. 
Cal que sigui l’Administració qui lideri aquests centres i la formació que s’hi imparteixi. Si 
l’objectiu de la Llei i de l’Administració és fomentar la pesca sostenible cal una aposta ferma 
per a la creació d’una xarxa d’Escoles de riu potent que divulgui els principis de la pesca 
sostenible, dels arts i mitjans de pesca de baix impacte i conscienciï als mes joves dels 
beneficis de la pràctica d’aquesta afició en contacte amb la natura. A més, i davant la notable 
davallada de joves que s’interessen per la pesca, al igual que per la caça, és important disposar 
d’aquests centres educatius i formatius per poder tenir una massa de pescadors important en 
el futur. 
 
Els articles 42, 43, 44 i 45 estableix la forma de col·laboració de les entitats tutores de la pesca 
i de les entitats tutores del riu, especialment pel que fa a la participació en la gestió de la pesca 
en el seu àmbit territorial. Actualment hi ha 81 entitats que col·laboren amb l’Administració des 
de fa anys per tal de gestionar els trams de pesca de la millor forma possible, garantint el 
compliment de la normativa vigent en matèria de conservació de la natura, la pesca continental 
i la normativa esportiva. Moltes d’aquestes entitats a banda de pescar recreativament també 
ho fan esportivament. En major o menor mesura, i dintre de les seves possibilitats, cada entitat 
vetlla per la protecció del recurs piscícola, per garantir un cabal d’aigua adient en cada tram, 
per evitar la contaminació de les lleres i les ribes, per fomentar la pesca sostenible, i per 
fomentar la pesca entre els mes joves tot organitzant jornades o campionats de pesca adreçats 
a tots els col·lectius. Atès que les seves activitats s’efectuen sobre domini públic hidràulic i 
sobre les espècies piscícoles, es considera imprescindible que totes les entitats tinguin uns 
drets i deures garantits jurídicament per tal de poder involucrar-se en la gestió de la pesca 
continental i determinar els requisits de col·laboració per part d’aquestes entitats, per dotar de 
seguretat jurídica aquesta col·laboració. 
 
L’article 49 de la Llei 22/2009 de participació ciutadana, estableix que tenen la consideració 
d’entitats tutores de la pesca les entitats o les associacions sense ànim de lucre que tinguin 
com a objecte social la promoció de l’activitat de la pesca, com ara les societats de pescadors 
i llurs federacions, que siguin declarades com a tals pel departament competent en matèria de 
pesca no professional en aigües continentals i que portin a terme activitats o inversions per tal 
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d’afavorir l’activitat de la pesca responsable i la conservació i la recuperació dels ecosistemes 
aquàtics continentals. 
 
El capítol XI, instrument de finançament de la pesca en aigües continentals, el composa l’article 
46. 
 
L’article 46 desenvolupa el Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals, especificant 
quins recursos han de nodrir aquest fons, com ara les taxes relacionades amb l’activitat de la 
pesca en aigües continentals, imports de sancions i indemnitzacions, cànons, activitats als 
centres aqüícoles de la Generalitat de Catalunya i altres ingressos procedents del lleure. Pel 
que fa a les activitats als centres aqüícoles, dir que actualment es realitzen tallers o jornades a 
la piscifactoria pública del Pont de Suert de la Generalitat. Caldria doncs, dotar a aquests 
centres d’una eina per poder desenvolupar aquestes actuacions.   
 
L’objectiu és que tots aquests recursos reverteixin en la gestió de la pesca en aigües 
continentals. Entre les actuacions que són objecte d’aquest fons està la senyalització dels 
trams de pesca, la neteja i manteniment dels accessos al riu o la realització d’actuacions més 
concretes que puguin necessitar les entitats tutores del riu o de la pesca per tal de garantir 
l’activitat piscícola, la conservació de les espècies de peixos i l’adquisició de peixos per a 
repoblacions.  
 
Actualment el Fons no està creat, afectant negativament a la gestió de la pesca. El pressupost 
actual del Servei de Pesca Continental és equivalent a l’import de les taxes per llicències i 
permisos de pesca. És necessari crear i dotar aquest fons per tal de millorar la gestió de la 
pesca en aigües continentals i donar un millor servei als ciutadans. 
 
El capítol XII, règim sancionador, el composen els articles 47 i 48. 
 
L’article 47 fixa la normativa sancionadora aplicable a les previsions del decret, que és la 
prevista a la Llei 22/2009, a la normativa de patrimoni natural i biodiversitat i a la normativa 
hidràulica. 
 
L’article 48 especifica que l’Administració pot disposar del material comissat si transcorregut 
un any des de la resolució de l’expedient d’infracció no s’ha recollit per part del pescador.  
 
L’objectiu d’aquest article és el de no haver de guardar les canyes a les dependències de 
l’administració durant gaire temps, atesos els problemes d’espai que hi ha.  
 
La disposició addicional recull la forma de presentació i comunicació dels ciutadans amb 
l’Administració segons siguin subjectes obligats o no obligats, d’acord amb l’especificat a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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La disposició transitòria primera estableix un període de tres anys per tal de poder adaptar la 
senyalització de les masses d’aigua i trams de pesca. La quantitat de rius i de senyals que hi 
ha presents al territori no poden canviar-se d’un any per l’altre. Els recursos de l’Administració 
són limitats i no es poden dedicar íntegrament a aquesta tasca. Per això es proposa un període 
d’adaptació de 3 anys, període de temps que es considera assumible per tal d’actualitzar la 
senyalització.   
 
La disposició transitòria segona estableix que mentre no es constitueixin les entitats tutores de 
la pesca, serà la Federació catalana de pesca i càsting en el cas de societats federades, i el 
president del Consell Assessor de la pesca en aigües continentals en el cas de les entitats no 
federades, els qui elegeixin els representants de les entitats tutores, amb caràcter provisional.  
 
La disposició transitòria tercera estableix que mentre no s’aprovi el Pla d’Ordenació es manté 
vigent la Resolució de pesca vigent en l’actualitat. Això és així donat que la pesca s’exerceix 
durant tot l’any i en funció dels terminis de tramitació i d’aprovació del Pla, pot ser convenient 
tenir alguna normativa vigent. D’altra manera quedaria un buit legal que impossibilitaria 
d’exercir aquesta activitat. També cal remarcar que seria convenient que el Pla d’Ordenació 
s’aprovés abans de final d’any, per tal d’iniciar la següent temporada amb aquesta normativa i 
no canviar a meitat de temporada. Els canvis a meitat de temporada sovint generen confusions 
als ciutadans i a l’Administració.  
 
La Disposició derogatòria primera deroga expressament 2 decrets, l’article 3.1 del Decret 
100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa en el referent a 
la llicència de pesca recreativa, 5 ordres i l’article 2.2 del Decret 100/2002, mentre que la 
disposició derogatòria segona deixa sense efectes 25 ordres que han perdut la seva vigència 
però que no havien estat derogades explícitament, contribuint així a clarificar la normativa 
vigent.   
 
I la disposició final habilita el titular del departament competent en matèria de pesca no 
professional en aigües continentals per modificar per resolució els annexos del Decret. 
 
El Decret conté cinc annexos. 
 

- L’annex I determina la forma en que cal senyalitzar les masses d’aigua i les figures de 
gestió de la pesca.  

 
- L’annex II determina 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. 
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- L’annex IV detalla 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’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els articles 6, 7, 10, 13, 17.4, 20, 29, 31, 32, 35, 36, 

37 del text del Decret, en el cas que l’administració competent no aprovi les autoritzacions 
queda prohibit realitzar les diferents actuacions per tant es consideren silencis desestimatoris, 
ja que en cas de silencis positius es podria perjudicar les poblacions d’espècies íctiques i 
malmetre la biodiversitat.  
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Marc normatiu 

 
 
Pel que respecta a la normativa europea, destacar la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 
de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 
que té per objecte la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, inclosa 
la conservació dels hàbitats, així com de la fauna i flora silvestres, al territori europeu dels 
Estats membres al que s'aplica el Tractat.  

Pel que fa  a la normativa estatal, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat, modificada per la Llei 33/2015, de 21 de setembre, i la Llei 7/2018, de 20 
de juliol, per la qual es modifica la legislació de caràcter bàsica sobre la conservació, ús 
sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat, de conformitat amb el 
que disposa l’article 149.1.23 a de la Constitució.  
 
El Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades que 
desenvolupa alguns preceptes de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat com per exemple les estratègies de conservació d’espècies catalogades o 
aspectes relatius a la cooperació per a la conservació d’espècies amenaçades.  

El Reial Decret 630/2014, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores, legislació de caràcter bàsica sobre la protecció del medi ambient, de 
conformitat amb el que disposa l’article 149.1.23 a de la constitució, i per la qual es declaren 
un seguit d’espècies exòtiques invasores que no poden ser declarades com a pescables. 
Aquest Reial Decret s’ha d’adaptar a la sentència 637/2016 del Tribunal Suprem, publicada al 
BOE número 146, pàgina 41761, de 17 de juny de 2016, per la qual s’anul·la la disposició 
addicional cinquena, i la disposició transitòria segona del Reial decret 630/2013, del 2 d’agost, 
pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i s’inclouen les espècies 
carpa (Cyprinus carpio) i truita irisada (Oncorhynchus mykiss) al llistat d’espècies exòtiques 
invasores. 
 
Pel que fa a la normativa autonòmica, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 100/2000, de 6 de març, 
pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa. 
 
En matèria d’aigües, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i el Reglament de la planificació 
hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre.  
 
Finalment, la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continentals estableix que determinats preceptes regulats en els articles, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Medi_ambient
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservaci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0bitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flora
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20, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, ,46, 48, 49, 52, disposició addicional 
segona i disposició final s’han de desenvolupar per reglament.  
 
Posteriorment a l’aprovació de la Llei 22/2009 s’aproven les normes següents que l’afecten i 
que en aquest Projecte de Decret  han quedat recollides: 
 
- Capítol VI de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica amb 

l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica d’acord amb el Pla de Govern 2011-2014. 
 
- Article 205 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic, que incorpora determinades infraccions a la Llei 22/2009, del 
23 de desembre. 
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Competència de la Generalitat sobre la matèria 

 
L’article 119 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de pesca fluvial, que 
inclou 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. Els 
articles 27 i 46 de l’Estatut estableix la necessitat de promoure un ús racional i sostenible dels 
recursos naturals. 
 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 22/2009, del 23 de desembre, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 
 
No obstant, l’Estat té la competència en la legislació de caràcter bàsic sobre la protecció del 
medi ambient, de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.23 a de la Constitució. En 
aquest sentit l’Estat va aprovar la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de 
la Biodiversitat. 
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Relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigències i 
derogacions resultants  

 
Fins a l’entrada en vigor de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la 
pesca en aigües continentals, la regulació de la pesca continental s’ordenava segons la Llei de 
regulació de la pesca fluvial, del 20 de febrer de 1942 i el reglament que la desplega, aprovat 
per decret del 6 d’abril de 1943. 
 
Tot i així,  aquesta llei en la seva disposició final primera estableix que fins no s’aprovin  el Pla 
d’Ordenació de pesca en aigües continentals i el reglament de desplegament d’aquesta llei, es 
manté vigent el que disposa la Llei de regulació de la pesca fluvial, del 20 de febrer de 1942 i 
el reglament que la desplega, aprovat per decret del 6 d’abril de 1943, i també el que estableix 
l’Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s’estableixen les espècies objecte de pesca  i 
es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües 
continentals de Catalunya per a la temporada 2003, i les ordres subsegüents. 
 
Per tant, amb l’aprovació del decret de desplegament de la Llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental, i del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals,  perdrà vigència el 
que disposava la Llei de regulació de la pesca fluvial de 20 de febrer de 1942 i el reglament 
que la desplegava, aprovat per Decret del 6 d’abril de 1943, així com l’Ordre MAB/91/2003, de 
4 de març, per la qual s’estableixen les espècies objecte de pesca  i es fixen els períodes hàbils 
i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a 
la temporada 2003, i les ordres subsegüents. 
 
Concretament, el present projecte de Decret deroga 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.  
 
Article 3.1 del Decret 100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca 
recreativa en el referent a la llicència de pesca recreativa 

  
La disposició derogatòria segona disposa que 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.  
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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.  
  
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.  
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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.  
  
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.    
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Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit 

d’audiència 

 
1. Es proposa atorgar tràmit d’audiència als col·lectius afectats directament per la proposta de 
Decret que es relacionen a continuació:  
 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Conselh Generau dera Val d Aran 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
- Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, en representació de les Societats de 

Pescadors  de Catalunya. 
- Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya.  
- Associació per a l’estudi i millora dels salmònids (AEMS Rius amb vida) 
- Associació per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) 
- Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (Adeffa) 
- Consorci Besòs Tordera. 
- Consorci del Ter. 
- Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres. 
- Consorci de l’Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana. 
- GEPEC-Ecologistes de Catalunya 
- Grup de Natura Freixe. 
- Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) 
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Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública 

 
Es recomana sotmetre el projecte de decret a informació pública en virtut dels criteris de 
transparència i informació en la regulació de l’activitat de la pesca continental a Catalunya.  
 
Igualment, altres sectors de la societat, sobretot organitzacions de caràcter conservacionista i 
de defensa dels animals no representades per aquelles a les que s’ha donat el tràmit 
d’audiència cal que disposin d’aquest dret. 
 
També és important que aquelles Societats de Pescadors no federades a la Federació 
Catalana de Pesca Esportiva i Càsting tinguin l’opció de presentar millores i realitzar les 
aportacions necessàries per tal que el redactat sigui el màxim de consensuat amb el territori.  
 
Per últim, i tenint en compte que el 60% de pescadors i pescadores que pesquen als rius 
catalans no estan associats a cap entitat de pescadors o conservacionista, es considera adient 
realitzar el tràmit d’informació pública per tal que tots els pescadors puguin fer les seves 
aportacions i consideracions.  
 
Cal dir que, d’acord amb la Llei de Transparència, el Decret estat sotmès al tràmit de consulta 
pública prèvia efectuada al canal participa gencat des del dia 3 de setembre de 2018 fins al dia 
30 de setembre de 2018, on s’informava dels problemes que es pretenien solucionar amb la 
iniciativa, els objectius, les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, i de 
la necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma, així com la diligència del Secretari del 
Govern conforme en data 24 de juliol de 2018 el Govern va prendre coneixement de la 
Comunicació sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret d’ordenació 
sostenible de la pesca en aigües continentals. Atès que no es van rebre al·legacions al 
respecte, la unitat promotora considera important realitzar el tràmit d’informació pública.  
 
Respecte del tràmit de participació ciutadana de l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es considera 
convenient realitzar aquest tràmit, tenint en compte la diversitat d’objectius que es 
persegueixen amb l’aprovació del projecte de Decret i el ventall d’interessos col·lectius 
d’importància destacable. Així, els objectius estan vinculats a potenciar l’increment de persones 
que s’interessin en la pesca, especialment en el que afecta a la joventut, i també quan a la 
incidència d’aquest fet per dinamitzar l’activitat fora de temporada de neu en parts poc poblades 
de Catalunya a on el sector del turisme, restauració, hostaleria i comerç tenen un paper molt 
important. D’altre banda, l’objectiu de fomentar una pesca sostenible i de millora dels cabals 
de rius en algunes zones te una connexió evident amb la biodiversitat i el medi ambient i 
comporta l’afectació als interessos d’una ciutadania no necessàriament vinculada al sector de 
la pesca ni del turisme.  
 
 



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 12/04/2022 

 

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

27 

Dintre del propi sector de la pesca, existeix un teixit associatiu molt gran i un percentatge alt de 
pescadors no agrupats en cap entitat ni associació de pesca, la qual cosa reforça la 
conveniència de dur a terme la participació ciutadana.  
 
 
 
 
 
 
 
 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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