
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/760/2023, de 7 de març, de modificació de la Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer,
per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023.

Mitjançant la Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals
de Catalunya durant la temporada 2023 (DOGC núm. 8859, pàg. 304, de 21.02.2023);

Amb l'objectiu de millorar la gestió piscícola als refugis de pesca de Xerta i Tivenys i la zona de pesca lliure
sense mort ZLLSM-EB-01, i ajustar-se a la proposta de refugi de la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural; atendre les necessitats dels pescadors, els ajuntaments afectats i la Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Càsting, es proposa modificar la Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer.

A proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,

Resolc:

1. Modificar el punt 9 (pàgina 15) de l'annex III. Refugis de pesca, que resta redactat de la manera següent:

“9. L'Ebre, durant el període comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny, des del Mas de Fonts (coordenades
UTM31N/ETRS89 X: 289880, Y: 4531959) fins a l'assut de Xerta (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 288666, Y:
4533425), i a l'illa de Xerta, des de l'àrea de lleure de les Moreres (UTM31N/ETRS89 X: 288234, Y: 4530663)
fins a les coordenades UTM31N/ETRS89 X: 288596, Y: 4531079.”

2. Suprimir el refugi de pesca del riu Ebre previst al punt 34 (pàgina 16) de l'annex III. Refugis de pesca.

3. Modificar el període hàbil de la pàgina 27 previst a l'annex IV. Zones de pesca lliure sense mort, que resta
redactat de la manera següent:

“Període hàbil

- Baixa muntanya sense mort: del tercer dissabte de març (dia 18) al tercer diumenge d'octubre (dia 15)

- Alta muntanya sense mort: del segon dissabte de maig (dia 13) al tercer diumenge d'octubre (dia 15)- Tot
l'any: de l'1 de gener al 31 de desembre”

4. Modificar el període hàbil de la pàgina 27 previst a l'annex V. Zones de pesca controlada, que resta redactat
de la manera següent:

“Període hàbil

- Baixa muntanya amb mort: del tercer dissabte de març (dia 18) a l'últim diumenge d'agost (dia 27)

- Baixa muntanya sense mort: del tercer dissabte de març (dia 18) al tercer diumenge d'octubre (dia 15)

- Alta muntanya amb mort: del segon dissabte de maig (dia 13) a l'últim diumenge d'agost (dia 27)

- Alta muntanya sense mort: del segon dissabte de maig (dia 13) al tercer diumenge d'octubre (dia 15)

- Tot l'any: de l'1 de gener al 31 de desembre”
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5. Modificar les observacions de la ZLLSM-EB-01 previstes a la pàgina 35, annex IV, que resten redactades de
la manera següent:

“Prohibida la pesca els mesos de maig i juny des del Mas de Fonts (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 289880,
Y: 4531959) fins a l'assut de Xerta (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 288666, Y: 4533425), i a l'illa de Xerta,
des de l'àrea de lleure de les Moreres (UTM31N/ETRS89 X: 288234, Y: 4530663) fins a les coordenades
UTM31N/ETRS89 X: 288596 Y: 4531079. Es permet la captura d'un total de 5 kg d'espècies eurihalines al
primer tram d'aquesta ZLLSM, amb les mides establertes per la resolució anual per la qual s'ordena la pesca a
les aigües continentals de Catalunya.”

Barcelona, 7 de març de 2023

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(23.066.038)
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