
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 

RESUM 

De la reunió de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) amb la Direcció 
General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, amb data 20 de setembre de 2022. 

En relació amb el 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. 

1. La FCPEC ha mostrat la seva ferma oposició a la privatització de la pesca i la Direcció 
General ha informat que possiblement ha estat un problema de comunicació i que no hi 
ha intenció de privatitzar ni de treure a licitació les Zones de Pesca Controlades.  

2. Ens ha informat que, amb les al·legacions al reglament que es van presentar en forma i 
moment  ( Federació, Associació de Guies i AEMS) es redactarà un nou text del 
reglament i es difondrà per fer les observacions que calguin, donant difusió mitjançant 
un monogràfic o jornada de informació en una reunió al territori amb les societats de 
pescadors. 

3. El carnet de “riberenc”, queda tal qual estava, sense variacions. 
4. Els convenis de les societats de pescadors amb Zones de Pesca comuns (Pallaresa, 

Segre, ...), queden com estava, sense variacions. 
5. Les Zones de pesca assignades a les Societats o Clubs continuen igual, sense variacions. 
6. Aquelles entitats esportives que estableixin una Escola de Rio, el tram de 300 metres 

no serà d'ús exclusiu de l'Escola de Rio, només tindrà preferència quan sigui utilitzat per 
aquesta, la resta del temps serà d'ús públic. 

Temes fora del Reglament. 

7. Es mirarà de solucionar els accessos de pescadors a les zones de pesca controlada a 
l'interior de parcs naturals amb el permís corresponent. 

8. Totes aquelles Societats o Clubs de Pesca que vulguin realitzar una proposta de 
modificació del Resolució de pesca, les hauran de canalitzar per la Federació de Pesca 
Esportiva i Càsting, aquelles propostes que no s'enviïn en el marc de comunicació FCPEC-
GENCAT, podrien no ser incloses com a tals a la Resolució. (per descomptat, sempre per 
escrit amb dades de l'entitat i responsable de la mateixa). La data límit de les propostes 
serà: 28/09/2022, perquè la FCPEC les pugui reenviar totes al responsable de Pesca 
Continental el dia 30/09/2022, data que ha estat proposada per Pesca Continental. 

9. Projecte TRUTTACAT, estan molt contents i volen continuar col·laborant amb 
continuïtat els propers anys.  

20 de setembre de 2022 

El president de la FCPEC 

 

 

 

Albert Vidal Arconada 


