Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi
Sub-direcció General d’Activitats Cinegètiques
i Pesca Continental
Servei de Pesca Continental

Propostes de canvi que es presenten al Consell Assessor de la Pesca en Aigües
Continentals per la temporada 2023

1. Períodes hàbils. Proposta de fixar dates, o be, adaptar el calendari.
S’acorda fixar dies del mes, és a dir, per exemple, la temporada de la pesca de la
truita a baixa muntanya comença el segon dissabte del mes de març, i finalitza a l’últim
diumenge d’agost.
2. La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting proposen eliminar la pesca
extractiva d’espècies autòctones. Per tal de no fer l’eliminació de manera
radical, proposen augmentar la taxa dels permisos de pesca en zona controlada
amb mort.
No es possible modificar la taxa dels permisos de pesca enguany (Llei de mesures),
s’estudiarà pel 2024. S’acorda reduir el número de captures de truita ens les zones
de pesca controlada dins de zones de Reserva Genètica, i dins d’espais protegits.
3. Servei de Pesca proposa definir millor el procediment d’autorització de
concursos, limitar concursos nocturns, limitar els concursos en espais
protegits, limitar el nombre de concursos en alguns trams.
S’acorda, que des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
juntament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural es
prepararà una proposta per tal d’arribar a un acord amb la Federació Catalana de
Pesca Esportiva i Càsting.
Es parla d’enviar dos calendaris, un a principis d’any, i un segon al més de març fixant
una data límit a les societats de pescadors per a que enviïn els concursos sol·licitats.
4. La Taula del Delta de l’Ebre proposa harmonitzar les captures entre aigües
marítimes interiors i continentals. Proposen que el límit de captures sigui 5 kg
per llicencia i dia.
S’acorda harmonitzar normativa i modificar el límit de captures en el tram de l’Ebre
des de la desembocadura fins el pont de Tortosa, serà de 5 kg d’espècies eurihalines
per llicència i dia.
Durant l’any 2023 es treballarà juntament amb pesca marítima per modificar aquest
límit de captures, per tal d’arribar a una proposta conjunta on s’especifiqui número de
captures per espècia, mida i període de veda.
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5. AEMS Rius amb Vida proposa augmentar la taxa de forma significativa (amb el
valor patrimonial que representa sacrificar espècies autòctones), la taxa hauria
de tenir un import suficientment elevat perquè incentivin aquest col·lectiu de
pescadors a abandonar progressivament la pesca extractiva i passar a pescar
de manera sostenible.
No es possible modificar la taxa dels permisos de pesca (Llei de mesures), s’estudiarà
pel 2024. S’acorda reduir el número de captures de truita ens les zones de pesca
controlada dins de zones de Reserva Genètica, i dins d’espais protegits.
6. L’Associació Catalana de Guies de Pesca proposa la implementació d’una nova
taxa permís-llicència sense mort comarcal.
Aquesta proposta no és objecte de la Resolució Anual de pesca.
7. L’Associació Espanyola de pesca del Black Bass demana no considerar
invasores la perca americana (Micropterus salmoides), el luci (Esox lucius), la
carpa (Ciprinus carpio) i la truita arc iris (Oncorhynchus mykiss).
Demanen incloure les masses d’aigua següents: Embassaments de Canelles,
Susqueda, Gaià, Siurana i estany de Banyoles, com a àrees cartografiades per
a la pesca del Black Bass incloses a la resolució de pesca, ja que aquesta
espècie ja era present abans de desembre de 2007.
Proposen ampliar la zona de pesca controlada “Estany de Banyoles” ZPC TE19, ja que amb la modificació de l’any passat s’ha deixat una petita zona de
pesca, la qual cosa fa que estigui massificat per pescadors.
No s’aprova, les espècies exòtiques estan regulades per normativa bàsica estatal, per
tant no es pot modificar. Aquest tema ja s’ha tractar en anteriors Consells.
Pel que fa a la Zona de pesca controlada, ja es va modificar el pla tècnic l’any 2021 a
proposta del Consorci de l’Estany de Banyoles, i es va aprovar al Consell.
8. L’ajuntament de Torrelameu proposa treure de la Zona de Pesca Controlada NR14 el tram al pas de Torrelameu i fer-lo Zona de Pesca Lliure Sense Mort.
S’està estudiant juntament amb els ajuntaments afectats i les Societats de Pescadors
afectades.
9. La Societat de Pesca “El Pirineu” demana un cop acordat amb junta, que la Zona
de Pesca Controlada TE-01 a/b sigui a partir de la pròxima temporada Zona de
Pesca Lliure sense mort.
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S’acorda, es passarà la ZPC TE-01 a Zona de Pesca Lliure sense mort.
10. L’associació de pescadors El Freser – Campdevànol sol·licita la modificació
dels dies de descans de les següents Zones de Pesca Controlada:
- ZPC TE-09a: canviar el dia de descans de divendres a dilluns.
- ZPC TE-09b: canviar el dia de descans de dilluns i divendres a dilluns i
dimarts.
S’acorda que, es modifiquien els dies de descans tal i com proposa l’Associació de
Pescadors El Freser – Campdevànol.
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