
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

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.

La Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, regula, entre
d'altres, les espècies pescables i les seves mides de captura, la classificació dels trams i les masses d'aigua
continental, els esquers i els períodes hàbils per a la pesca en aigües continentals.

D'acord amb la Llei 22/2009, de 23 de desembre, el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals és
l'instrument tècnic que ha d'establir la classificació dels trams i masses d'aigua pel que fa a la pesca, i també
determinar les espècies pescables. En relació amb això, la disposició final primera de l'esmentada Llei preveu
que, mentre no s'aprovi el Pla indicat i el reglament de desplegament de la Llei, es continua aplicant la
normativa estatal en matèria de pesca fluvial.

La Llei 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de
la biodiversitat, estableix que, per evitar que les espècies catalogades d'exòtiques invasores objecte
d'aprofitament piscícola, introduïdes en el medi natural abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'estenguin
fora dels límits de les seves àrees de distribució anteriors a la data esmentada, la seva gestió, control o
possible erradicació es podran dur a terme, en aquelles àrees, a través de la pesca, i en totes les seves
modalitats, incloses les regulades per les federacions esportives espanyoles de pesca, quan aquest objectiu
quedi recollit en els instruments normatius de pesca.

Vist l'informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, competent en la gestió, el control i
l'erradicació de les espècies exòtiques catalogades d'invasores i en la gestió dels espais naturals.

Valorades les propostes de modificació presentades a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi per les societats de pescadors i entitats que formen el Consell Assessor de la Pesca i escoltat el Consell
Assessor de la Pesca en Aigües Continentals.

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

Resolc:

1. Llicència de pesca i permís de pesca

D'acord amb l'article 41 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, per poder exercir la pràctica de la pesca
recreativa o esportiva a les aigües continentals de Catalunya cal disposar d'una llicència de pesca recreativa, i
per pescar en una zona de pesca controlada cal, a més, el permís de pesca personal i intransferible. En el cas
de pescar en aigües de titularitat privada, cal disposar, a més de la llicència, de l'autorització de la persona
titular de les aigües.

Els tipus i imports de les llicències i els permisos de pesca queden fixats per la legislació de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.

2. Períodes i horaris hàbils de pesca

Els períodes i horaris hàbils de pesca són els que s'estableixen a continuació, sens perjudici que el Pla tècnic de
gestió piscícola pugui restringir-los.

2.1 Períodes hàbils

Aigües de salmònids (truita comuna) de baixa muntanya

Amb mort: des del tercer dissabte de març (dia 18) fins a l'últim diumenge d'agost (dia 27), ambdós inclosos.
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Sense mort: des del tercer dissabte de març (dia 18) fins al tercer diumenge d'octubre (dia 15), ambdós
inclosos.

En els estanys que es glacen, només es pot practicar la pesca quan la superfície desglaçada sigui superior al
90%.

Aigües de salmònids (truita comuna) d'alta muntanya

Amb mort: des del segon dissabte de maig (dia 13) fins a l'últim diumenge d'agost (dia 27), ambdós inclosos.

Sense mort: des del segon dissabte de maig (dia 13) fins al tercer diumenge d'octubre (dia 15), ambdós
inclosos.

En els estanys que es glacen, només es pot practicar la pesca quan la superfície desglaçada sigui superior al
90%.

Als estanys de Cabdella (NP-10a) i la Vall de Boí (NR-16a), es permet la pesca amb mort fins al tercer
diumenge d'octubre (dia 15).

Zones intensives (truita comuna de repoblació)

Incloses en aigües de baixa muntanya, amb mort: des del tercer dissabte de març (dia 18) fins a l'últim
diumenge d'agost (dia 27), ambdós inclosos.

Incloses en aigües de baixa muntanya, sense mort: tot l'any.

Incloses en aigües d'alta muntanya, amb mort:

- NP-02a: des del primer divendres d'abril (dia 7) fins a l'últim diumenge d'octubre (dia 29), ambdós inclosos.

- NR-13a: des del primer divendres d'abril (dia 7) fins al tercer diumenge d'octubre (dia 15), ambdós inclosos.

Incloses en aigües d'alta muntanya, sense mort:

- NP-02b: des del primer divendres d'abril (dia 7) fins al 31 de desembre a la zona de l'embassament i des del
primer divendres d'abril (dia 7) fins a l'últim diumenge d'octubre (dia 29) al tram de riu, tots inclosos.

- NR-13b: des del primer divendres d'abril (dia 7) fins al tercer diumenge d'octubre (dia 15), ambdós inclosos.

a) Aigües de ciprínids (resta d'espècies): tot l'any

En les zones de pesca controlada que limiten amb la comunitat autònoma de l'Aragó, es poden determinar
altres períodes hàbils fixats per ambdues comunitats, que han de quedar regulats al Pla tècnic de gestió
piscícola de la zona de pesca corresponent.

2.2 Horaris hàbils

A les aigües continentals públiques, l'horari hàbil de pesca és des d'una hora abans que surti el sol fins a una
hora després de la posta, d'acord amb l'horari oficial. La pesca en horari nocturn es pot autoritzar en els
supòsits de competicions degudament autoritzades.

La zona de pesca controlada anomenada Embassament de Riba-roja i Flix i matrícula EB-01 té una regulació
especial detallada a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

3. Modalitats de pesca

Per a la pesca recreativa i esportiva a les aigües continentals, s'estableixen les modalitats de pesca següents:

a) Amb mort: aquella pesca amb finalitats extractives.

b) Sense mort: aquella pesca en la qual els exemplars capturats tornen a ser alliberats al medi natural.

4. Classificació de les espècies

D'acord amb l'article 18 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, les espècies es classifiquen en tres categories:
protegides, pescables i introduïdes.

4.1 Les espècies protegides estan regulades al Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel
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Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i a la normativa estatal d'espècies catalogades d'amenaçades. No poden
ser objecte de pesca, captura ni aprofitament, i han de ser retornades a l'aigua de la manera menys lesiva
possible en el cas de captura accidental.

4.2 Les espècies pescables són les que poden tenir un aprofitament pesquer d'acord amb aquesta Resolució.
Se n'estableixen les següents:

1. Truita comuna (Salmo trutta)

2. Bagra (Squalius laietanus i Squalius cephalus)

3. Barb de Graells (Luciobarbus graellsii)

4. Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

5. Barb cua-roig (Barbus haasi)

6. Anguila (Anguilla anguilla)

7. Gobi ibèric (Gobio lozanoi)

8. Carpí (Carassius auratus)

9. Tenca (Tinca tinca)

10. Llobarro (Dicentrarchus labrax)

11. Llissa vera (Chelon labrosus)

12. Llissa petita (Liza saliens)

13. Llissa galta-roja (Liza aurata)

14. Capplà o llissa cap pla (Liza ramada)

15. Joell (Atherina boyeri)

16. Llissa llobarrera (Mugil cephalus)

17. Rèmol de riu (Platichthys flesus)

18. Orada o dorada (Sparus aurata)

19. Agulleta de riu (Syngnathus abaster)

20. Palometa (Trachinotus ovatus)

21. Palomida (Lichia amia)

22. Lliri (Pomatomus saltarix)

5. Quotes i longituds de captura de les espècies

5.1 Les espècies pescables previstes a l'apartat 4.2 d'aquesta Resolució s'han de pescar en la modalitat sense
mort, llevat dels supòsits previstos per a la truita comuna a l'apartat 5.2 i del supòsit previst a l'apartat 5.3. El
carpí (Carassius auratus) i la tenca (Tinca tinca) s'han de pescar en la modalitat sense mort, llevat que el Pla
tècnic de gestió piscícola n'estableixi l'aprofitament o el sacrifici.

5.2 Per a la truita comuna (Salmo trutta), les quotes de captura i les longituds permeses s'estableixen en el Pla
tècnic de gestió piscícola corresponent, sense que en cap cas es puguin sobrepassar els límits següents:

a) Quatre exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort, amb una
longitud mínima de 22 cm.

b) Tres exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort ubicades dins
d'espais naturals de protecció especial (ENPE) i/o reserva genètica de truita (RGT), amb una longitud mínima
de 22 cm, llevat dels estanys de les zones de pesca controlada de salmònids amb mort i la zona de pesca
controlada amb mort del riu Sant Nicolau (NR-15a), que seran quatre exemplars per pescador i dia.

c) Tres exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort dels rius
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Flamisell i Bosia (NP-04a, NP-05a, NP-06a), amb una longitud de 17 a 25 cm.

d) Vuit exemplars per pescador i dia a la zona de pesca controlada de salmònids amb mort dels estanys de
Cabdella (NP-10a), amb una longitud mínima de 22 cm.

d) Quatre exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada intensiva amb mort, amb una
longitud mínima de 19 cm.

El Pla tècnic de gestió piscícola de cada zona de pesca controlada pot establir, a més, una longitud màxima de
captura.

5.3 Es permet la captura d'un total de 5 kg entre aigües marítimes i continentals, de les espècies eurihalines
com el llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera (Chelon labrosus), llissa cap pla (Liza ramada), llissa petita
(Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus), llissa galta-roja (Liza aurata), joell (Atherina boyeri), rèmol de
riu (Platichthys flesus), orada (Sparus aurata), agulleta de riu (Syngnathus abaster), palometa (Trachinotus
ovatus), palomida (Lichia amia) i lliri (Pomatomus saltarix) o d'altres que entrin a les aigües continentals al
primer tram de la ZLLSM EB-01. Si es captura una peça de més de 5 kg autoritzats, l'excés no pot ser
computable en el total. La longitud mínima de captura de l'espècie llobarro es fixa en 25 cm, la de les llises
(qualsevol espècie) en 16 cm i l'orada en 20 cm.

El pescador ha d'abandonar la zona de pesca un cop hagi assolit la quota de captura establerta en el Pla tècnic
de gestió piscícola.

6. Espècies exòtiques invasores

6.1 Les espècies exòtiques invasores es regulen segons la Llei 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i el Reial decret 630/2013, de 2
d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

6.2 Les especies exòtiques invasores catalogades poden ser capturades en el marc de les estratègies, els plans
i les campanyes de control com a mesura de gestió, control i erradicació. En aquests casos, i també en el cas
de captura accidental, han de sacrificar-se en el moment de la captura, sigui quina en sigui la longitud, i en cap
cas poden mantenir-se vives en sacs de retenció o ser retornades al medi natural, incloses les especificades
amb un asterisc a l'article 6.3.

6.3 Les espècies exòtiques invasores, d'acord amb la normativa vigent, són les següents:

1. Carpa (Cyprinus carpio)*

2. Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)*

3. Perca americana (Micropterus salmoides)*

4. Salvel·lí (Salvelinus fontinalis)*

5. Silur (Silurus glanis)*

6. Sandra (Sander lucioperca)*

7. Luci (Esox lucius)

8. Perca (Perca fluviatilis)

9. Peix gat (Ameiurus melas)

10. Peix sol (Lepomis gibbosus)

11. Alburn (Alburnus alburnus)

12. Gambúsia (Gambusia holbrooki)

13. Peix gat puntejat (Ictarulus punctatus)

14. Pseudorasvora (Pseudorasbora parva)

15. Rutil o madrilleta vera (Rutilus rutilus)

16. Gardí (Scardinius erythrophtalmus)
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17. Misgurn del Japó o dojo (Misgurnus anguillicaudatus)

18. Fúndul (Fundulus heteroclitus)

19. Cranc de senyal (Pacifastacus leniusculus)

20. Cranc americà ratllat (Orconectes limosus)

21. Cranc roig o americà (Procambarus clarkii)

6.4 Es prohibeix l'alliberament de truita irisada a totes les masses d'aigua de Catalunya.

6.5 La brema blanca (Blicca bjoerkna), la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), el cranc blau (Callinectes
sapidus), el foxí (Phoxinus bigerri, Phoxinus septimaniae i Phoxinus phoxinus) i qualsevol espècie de nova
aparició que no sigui considerada legalment autòctona tenen, en cas de captura accidental, el mateix
tractament que les espècies exòtiques invasores establert a l'apartat 6.2.

6.6 L'aprofitament piscícola de les espècies exòtiques invasores que figuren amb un asterisc a l'apartat 6.3 es
pot fer a les àrees delimitades a l'annex VI d'aquesta Resolució per a la seva gestió, control o possible
erradicació. En cas de captura, han de sacrificar-se tal com indica l'article 6.2. La cartografia d'aquestes àrees
de distribució d'espècies exòtiques invasores es pot visualitzar al web http://agricultura.gencat.cat.

6.7. Els exemplars morts de les espècies exòtiques invasores capturades durant la jornada de pesca poden ser
transportats fins al lloc d'eliminació com a residu orgànic.

7. Hams

S'autoritza l'ús dels hams següents amb la possibilitat que el Pla tècnic de gestió piscícola els pugui restringir:

7.1 Hams permesos en aigües de salmònids (alta i baixa muntanya)

En les zones de pesca lliures sense mort i zones de pesca controlada sense mort, s'autoritza únicament l'ús
d'hams simples sense arponet o amb l'arponet completament aixafat.

En les zones de pesca controlada amb mort, s'autoritza l'ús d'hams simples amb arponet excepte en l'ús de
peixos artificials i esquers ondulants que poden dur hams triples sense arponet o amb els arponets
completament aixafats. La pesca amb esquers naturals s'autoritza únicament amb hams simples sense arponet
d'una numeració compresa entre el núm. 1 i el núm. 7.

7.2 Hams permesos en aigües de ciprínids

La pesca amb esquers naturals és permesa amb hams simples amb arponet o sense amb un màxim de dos
hams en la mateixa línia.

La pesca amb esquers artificials és permesa amb hams simples o triples amb arponet o sense.

7.3 Hams permesos en zones de pesca controlada intensiva

Els hams permesos poden ser qualssevol dels autoritzats en els apartats 7.1 i 7.2, llevat dels hams triples amb
arponet o sense i els hams simples amb arponet que resten prohibits a les zones intensives sense mort.

7.4 Hams permesos en les aigües que limiten amb la comunitat autònoma de l'Aragó

Els hams que figuren en els plans tècnics de gestió piscícola es regulen d'acord amb la gestió efectuada
conjuntament per ambdues comunitats.

8. Esquers

Es consideren esquers artificials culleretes, nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol
altre de naturalesa similar.

Es consideren esquer natural els animals vius o morts, les seves restes, ous i embrions, els vegetals, els
productes d'origen alimentari, barrejats o elaborats, i les massilles.

8.1 Esquers prohibits

D'acord amb la Llei 22/2009, de 23 de desembre, resta prohibit, en totes les masses d'aigua, l'ús de peixos,
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crustacis o mol·luscos vius o morts per a la pesca, i també d'insectes que no pertanyin a la fauna local. Resta
prohibit l'ús d'ous, juvenils i adults de cargol poma (Ampullariidae sp.) com a esquer.

La zona de pesca controlada anomenada Embassament de Riba-roja i Flix i matrícula EB-01 pot tenir una
regulació especial d'acord amb l'article 31.1 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre.

Les massilles resten prohibides en les aigües de salmònids.

8.2 Esquers permesos

S'autoritza l'ús dels esquers següents llevat que el Pla tècnic de gestió piscícola sigui més restrictiu.

a) En aigües de salmònids, excepte zones de pesca controlada intensiva

En les zones de pesca controlada amb mort, es permet l'ús de qualsevol esquer artificial. L'ús de la mosca en
la modalitat de fuet o cua de rata i el buldau s'autoritza amb un màxim de tres mosques per línia. L'ús
d'esquers naturals que formin part de la dieta natural dels peixos com ara cucs de terra (anèl·lids), mosques
adultes, frigànids, cucs de funda, cuques de riera, dragues, perles, grills o saltamartins (efemeròpters,
tricòpters, plecòpters, ortòpters...) també és permès. Resten prohibits el poll de les arnes o cuc de la mel
(Galleria mellaeonella), les larves de les mosques o altres dípters coneguts com a asticot, i també el grumeig.

En les zones de pesca lliures sense mort i zones de pesca controlada sense mort, s'autoritza l'ús de la mosca
en la modalitat de fuet o cua de rata i el buldau amb un màxim de dues mosques per línia i esquers artificials
amb ham simple sense arponet. S'exceptuen les zones de pesca lliures sense mort que limiten amb la
comunitat autònoma de l'Aragó, que tenen una regulació especial ajustada a ambdues comunitats que figura
en el Pla tècnic de gestió piscícola corresponent. L'annex IV detalla els esquers permesos a cada zona de pesca
lliure sense mort.

La pesca amb pes d'arrossegament únicament s'autoritza en els embassaments.

La pesca al fil amb qualsevol mosca llastrada només s'autoritza a les zones de pesca controlada sense mort i a
les zones lliures sense mort, i exclusivament amb l'ham sense arponet. S'entén com a mosca llastrada
qualsevol imitació realitzada a base de fil, ploma, pèl o similar a la qual s'afegeix un pes. S'entén com a pesca
al fil la realitzada amb qualsevol tipus de canya en què s'empra com a esquer qualsevol mosca llastrada i en
què el tram de línia que va des de la punta de la canya fins a la unió amb la mosca és de niló, fluorocarbó o
similar en tota la seva extensió i no la cua de rata mateixa emprada generalment per a la pesca a mosca seca.

b) En aigües de ciprínids

Es permet l'ús d'esquers artificials i naturals no prohibits en la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació
sostenible de la pesca en aigües continentals.

Es permet, només durant l'acció de pesca, l'ús d'un màxim de dos quilograms de pes en sec o l'equivalent de
cinc litres per pescador i dia de grumeig amb esquers naturals i engolats, llevat que hi hagi prohibició expressa
en el Pla tècnic de gestió piscícola corresponent.

Les persones participants en competicions esportives oficials poden usar un màxim de sis quilograms de pes en
sec o l'equivalent a 17 litres per pescador i dia durant el transcurs de la competició. Aquest grumeig no pot
contenir components químics o bioquímics que puguin alterar la qualitat de l'aigua i el comportament,
metabolisme o cicle de cria i reproducció natural de qualsevol espècie o organisme, especialment feromones,
hormones o laxants. Les competicions d'àmbit estatal i internacional s'exceptuen d'aquests límits, que han de
quedar fixats en els reglaments corresponents de les competicions esportives.

Es prohibeix el grumeig des de qualsevol embarcació o aeronau, tripulada o no, i únicament és autoritzat des
de la riba. Es prohibeix l'ús de boies per senyalitzar els punts de grumeig.

c) En zones de pesca controlada intensiva

S'autoritzen qualssevol dels anteriors, llevat del grumeig. Per a la pesca amb mosca, ja sigui mitjançant la
tècnica de la cua de rata o el buldau, es pot autoritzar fins a un màxim de tres mosques.

9. Estris de pesca

9.1 La canya de pescar

Per a la pesca recreativa i la pesca esportiva de competició, únicament es permet com a art de pesca la canya
de pescar. Per cada pescador, es permet la utilització de dues canyes en acció de pesca, separades per una
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distància inferior als deu metres. En les aigües de salmònids, excepte en els embassaments, només es permet
la utilització d'una canya.

9.2 Ús del salabre

En les aigües declarades de salmònids i en les zones de pesca controlada intensiva, tot pescador ha de disposar
i fer ús del salabre per extreure els peixos del medi natural. S'exceptuen d'aquesta obligatorietat les zones de
pesca controlada que limiten amb la comunitat autònoma de l'Aragó, que són les següents: les zones de pesca
controlada amb matrícula NR-01 i NR-06 i les zones de pesca lliure sense mort amb codis ZLLSM-NR-01 i
ZLLSM-NR-03.

9.3 Manteniment en viu de les captures en les aigües de ciprínids

Es permet el manteniment en viu de les captures a les persones participants de les competicions autoritzades
pel departament competent i als pescadors que disposin de la targeta federativa de competició, llevat de
captures accidentals d'espècies exòtiques catalogades com a invasores, que es regulen segons el punt 6.

Únicament es permet l'ús del viver o sac de retenció (rejón) per al manteniment en viu de les captures. Queda
totalment prohibit l'ús de cubells, galledes, cordes, passadors (stringers) i materials semblants passats per
l'opercle del peix o que hi causin ferides per al seu manteniment en viu.

Finalitzada l'acció de pesca o a petició dels agents de l'autoritat o del personal del departament competent en
matèria de pesca no professional en aigües continentals, els exemplars capturats s'han de retornar a les aigües
de procedència.

10. Navegació

Per a l'exercici de la pesca recreativa i esportiva, s'autoritza l'ús d'embarcacions i artefactes complementaris al
bany (catamarans, inflables tipus ànecs, caiacs, canoes...) en totes les aigües on la navegació estigui
autoritzada per l'organisme de conca competent, sens perjudici de complir els requisits de l'apartat 1, els que
estableixi l'organisme de conca competent i el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, i sempre que el Pla
tècnic de gestió piscícola no especifiqui el contrari.

Tot el material que entri en contacte amb l'aigua (embarcació, artefactes complementaris al bany i estris de
pesca) ha de ser correctament rentat i desinfectat d'acord amb les obligacions que estableixin els organismes
de conca per a la prevenció de l'expansió d'espècies exòtiques invasores, molt especialment del musclo zebrat
(Dreissena polymorpha).

11. Pesca a Era Val d'Aran

La pesca a Era Val d'Aran es regula d'acord amb el règim especial d'Era Val d'Aran i d'acord amb els decrets de
transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran en matèria de pesca continental.

12. Pesca en aigües compartides amb la comunitat autònoma de l'Aragó

12.1 Per a les aigües que es relacionen a continuació, és vàlida tant la llicència de pesca de Catalunya com la
llicència de pesca de l'Aragó (inclosa la interautonòmica), sempre que hi hagi la mateixa reciprocitat entre totes
dues comunitats.

a) Riu Noguera Ribagorçana (exclosos afluents): des del límit del terme municipal de Vielha (UTM31N/ETRS89
X: 316882, Y: 4720040) fins al pont de la carretera LP-9221 a Albesa (UTM31N/ETRS89 X: 304517, Y:
4624011).

b) Riu Cinca: des de 400 m aigües avall del pont de l'autopista AP-2, coincident amb els límits entre les
províncies de Lleida i Osca (UTM31N/ETRS89 X: 278726, Y: 4596231), fins a la confluència amb el riu Segre
(UTM31N/ETRS89 X: 278576, Y: 4589701).

c) Riu Segre: des de la confluència amb el riu Cinca (UTM31N/ETRS89 X: 278576, Y: 4589701) fins a la
confluència amb el riu Ebre (UTM31N/ETRS89 X: 274530, Y: 4582626).

d) Riu Ebre: des de la presa de l'embassament de Mequinensa (UTM31N/ETRS89 X: 271937, Y: 4583332) fins
a la presa de l'embassament de Flix (UTM31N/ETRS89 X: 294438, Y: 4567530).
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e) Riu Algars (exclosos afluents): des del seu naixement fins al Mas de Figueres, límit entre les comunitats
autònomes de Catalunya i l'Aragó (UTM31N/ETRS89 X: 266325, Y: 4557515).

f) Riu Matarranya: des de 400 m aigües amunt de la confluència amb el barranc de Taverners
(UTM31N/ETRS89 X:275592, Y: 4567141) fins a la confluència amb el riu Ebre (UTM31N/ETRS89 X: 279040,
Y: 4568318).

Els pescadors que disposin d'una llicència de pesca expedida per la comunitat autònoma de l'Aragó i vulguin
obtenir un permís de pesca telemàtic per a les zones de pesca controlada incloses a les aigües compartides han
de presentar una sol·licitud a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (c. del Dr. Roux,
núm. 80, 08017 Barcelona), juntament amb una còpia de la llicència aragonesa i les dades de la persona
titular, o bé trametre la sol·licitud a través de petició genèrica al web https://web.gencat.cat, adjuntant una
còpia de la llicència aragonesa i del DNI de la persona titular. Les sol·licituds s'han de presentar amb una
antelació mínima de set dies.

12.2 L'horari hàbil de pesca per a la zona de pesca controlada anomenada Embassament de Riba-roja i Flix i
matrícula EB-01 és des de les 00 h fins a les 24 h.

12.3 Queda prohibida la utilització de peix viu o mort i de les seves restes o derivats com a esquer, excepte la
sardina morta a la zona de pesca controlada anomenada Embassament de Riba-roja i Flix i matrícula EB-01.

12.4 L'obtenció del permís per a les zones de pesca controlada de l'embassament de Riba-roja i Flix EB-01,
l'embassament de Canelles NR-09 i l'embassament de Santa Anna NR-10 habilita exclusivament per a la pesca
en aigües catalanes, tant des d'embarcació com des de la riba.

L'obtenció del permís de pesca expedit per la comunitat autònoma de l'Aragó o de Catalunya habilita per pescar
des de la riba d'ambdues comunitats en les zones de pesca controlada de l'Alta Ribagorça NR-01 (exclòs el
pantà de Baserca, on es pot pescar exclusivament des de la riba catalana) i al pantà d'Escales NR-06.

13. Delimitació de les masses d'aigua

D'acord amb la classificació de les aigües continentals establerta a l'article 24 de la Llei 22/2009, de 23 de
desembre, l'annex I estableix els límits de les aigües de salmònids de baixa i alta muntanya; s'entenen com a
tals les aigües que queden per damunt d'aquest límit. Els estanys i llacs del Pirineu també es consideren aigües
de salmònids, llevat de l'estany de Montcortès. La resta d'aigües es consideren aigües de ciprínids. Cada massa
d'aigua té associat un període hàbil de pesca, establert a l'apartat 2 d'aquesta Resolució.

14. Reserva genètica

Les zones de reserva genètica de truites són aigües en les quals les poblacions de truites són autòctones a
causa que els seus individus presenten característiques genètiques pròpies. Els trams que tenen la consideració
de zona de reserva genètica de truita són els que assenyala l'annex II. Els estanys i llacs aïllats de la xarxa
fluvial s'exclouen de la reserva genètica, llevat que s'especifiqui el contrari.

15. Delimitació dels trams per a la pesca

15.1 D'acord amb l'article 25 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, els trams de cursos i les masses d'aigua
es classifiquen en les categories següents:

a) Refugis de pesca

b) Zona de pesca lliure sense mort

c) Zona de pesca controlada

- Salmònids (truita)

- Ciprínids (resta d'espècies)

- Intensiva (truita de repoblació)

L'annex III estableix els trams classificats de refugis de pesca als efectes de la pesca recreativa i esportiva. En
aquests refugis, l'exercici de la pesca és prohibida.
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L'annex IV estableix les zones de pesca lliures sense mort.

Les zones de pesca controlada i els plans tècnics de gestió piscícola respectius s'estableixen a l'annex V.

En el cas que en una zona de pesca controlada s'autoritzi una competició esportiva o una cacera col·lectiva,
s'hagin de realitzar maniobres de desembassament o es prevegin avingudes o altres actuacions que posin en
risc els pescadors, la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi pot bloquejar l'emissió de
permisos per al desenvolupament correcte de la competició i per a la seguretat de les persones.

A l'efecte de la pesca, totes les aigües de titularitat privada, llevat de les especificades en l'article 35 de la Llei
22/2009, de 23 de desembre, en què la pesca és prohibida, tenen la consideració de zona de pesca privada.

Les persones titulars o gestores d'aquestes masses d'aigua de titularitat privada poden establir les restriccions
que creguin oportunes per a la salvaguarda de les poblacions piscícoles, el manteniment correcte de la qualitat
de les aigües o la compatibilitat amb altres activitats, d'acord amb els preceptes de la Llei 22/2009, de 23 de
desembre, aquesta Resolució i el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost. En cas de voler efectuar-hi
alliberaments/repoblacions, cal disposar de l'autorització emesa per la direcció general competent en matèria
de pesca continental. No cal l'esmentada autorització per a la realització de competicions esportives en
aquestes aigües.

Les delimitacions cartogràfiques de les zones de pesca lliures sense mort i les zones de pesca controlada es
poden consultar al Visor de pesca continental, al web http://agricultura.gencat.cat.

15.2 Escenaris de pesca

Escenari de pesca esportiva del pantà del Foix: ubicat al municipi de Castellet i la Gornal, amb l'única finalitat
de fer-hi competicions esportives oficials. S'hi prohibeix la pesca recreativa i els entrenaments. La zona
habilitada a aquest efecte és la que està ubicada al quilòmetre 12 de la carretera BV-2115 coneguda com
l'Alzina (coordenades inferiors UTM31N/ETRS89 X: 386147, Y: 4568770, i superiors X: 386305, Y: 4568955). A
la resta del pantà, s'hi prohibeix la pesca (inclosa la zona de la Marina). S'hi permeten els esquers naturals
amb un màxim de dos hams amb arponet i els artificials amb hams triples amb arponet. S'hi prohibeix el
grumeig i les competicions nocturnes.

Escenari de pesca del pantà de la Baells: ubicat a la raconada de Cercs, amb finalitats recreatives i esportives.
S'hi permet la pesca recreativa si es disposa del permís de pesca corresponent de la zona de pesca controlada
anomenada Embassament de la Baells i matrícula LL-02. S'hi permet la realització de competicions oficials
autoritzades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi; aquestes competicions tenen
preferència d'ús de la zona. La longitud total de l'escenari és d'1,2 km i va des del pont de la carretera E-9, C-
16 (límit inferior), fins a la coordenada UTM31N/ETRS89 X: 406373, Y4667127 (límit superior).

16. Senyalització de les zones de pesca controlada

Cada zona de pesca controlada disposa d'una matrícula. Els dos primers dígits indiquen la conca hidrogràfica a
la qual pertany. Els dos següents, separats per un guionet, indiquen el número de la zona de pesca controlada.
Finalment, es pot afegir la lletra A, que indica que el tram és amb mort; la lletra B, que indica que el tram és
sense mort, o una A/B, que indica que a la zona es pot practicar la pesca amb mort o sense mort segons el
permís obtingut. En aquest últim supòsit, els permisos de pesca s'han d'adequar a cada modalitat. Si la zona
de pesca controlada és exclusivament en la modalitat sense mort, no s'hi afegeix cap lletra.

17. Prohibició d'ús de soles de feltre

Per evitar la propagació d'espècies exòtiques com el musclo zebrat (Dreissena polymorpha), l'alga moc
(Didymosphenia geminata), la cloïssa asiàtica (Corbicula fluminea) o la nàiada asiàtica (Sinanodonta
woodiana), entre d'altres, es prohibeix l'ús de soles de feltre per a la pràctica de la pesca a Catalunya.

18. Prohibició de l'ús del plom

D'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de
la pesca en aigües continentals, i amb l'objectiu d'evitar els efectes nocius al medi natural derivats de la
utilització de metalls contaminants, es prohibeix l'ús del plom per a la pràctica de la pesca a les aigües
continentals de tot Catalunya.
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19. Competicions esportives

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting o les societats de pescadors que duguin a terme
competicions esportives oficials a les zones de pesca controlada i/o a les zones lliures sense mort han de
disposar de l'autorització corresponent emesa per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,
sens perjudici de la resta d'autoritzacions que calgui. L'emissió d'aquesta autorització comporta el pagament
previ de la taxa corresponent.

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting ha de presentar, abans del 31 de març de l'any en curs, una
sol·licitud acompanyada del calendari de competicions des de l'1 de maig fins al 31 de desembre. Abans del 30
de novembre de l'any en curs haurà de presentar una segona sol·licitud acompanyada del calendari de
competicions de pesca recreativa continental a dur a terme des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de l'any
següent. Al calendari, hi ha de figurar l'entitat que organitza la competició, la data i horari de realització de la
competició, la localització del tram de pesca (matrícula de la zona de pesca controlada o zona lliure sense
mort), el nombre de participants, si és xarxa Natura 2000, i també la possible necessitat de bloquejar l'emissió
de permisos de pesca a la resta de ciutadans, si escau.

Les modificacions que puguin sorgir durant l'any s'han de sol·licitar amb un mes d'antelació i suficientment
motivades a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a la seva aprovació, si escau.

No es poden dur a terme competicions esportives dins dels espais naturals de protecció especial.

L'entitat que organitza la competició ha de disposar de l'autorització corresponent durant el transcurs de la
competició juntament amb una llista amb les dades de les persones participants (nom, cognoms i número de
document d'identitat) a fi que els agents de l'autoritat exerceixin correctament les funcions d'inspecció i
vigilància. El president de l'entitat que organitza la competició n'és el responsable als efectes jurídics, i
subsidiàriament ho és la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

El Servei de Pesca Continental pot bloquejar l'emissió de permisos diaris des del dia anterior a la competició a
la resta de ciutadans que no hi participin. En el cas que ja s'hagin expedit permisos de pesca pel fet de no
haver presentat la sol·licitud de la competició amb prou antelació, es denegarà la competició.

Les competicions esportives s'han de dur a terme d'acord amb els requisits establerts als plans tècnics de
gestió piscícola establerts als annexos IV i V d'aquesta Resolució. Totes les competicions s'han de fer en la
modalitat sense mort, llevat del que està establert per a les espècies catalogades com a exòtiques invasores.

Les competicions en horari nocturn han d'estar motivades i no poden servir per fomentar la pesca d'espècies
catalogades com a exòtiques invasores. Les competicions en horari nocturn no poden estar ubicades dins
d'espais naturals protegits, ni dins de la xarxa Natura 2000. A més el nombre de competicions en horari
nocturn no podrà superar el 10% del còmput total de competicions anuals.

Les competicions se senyalitzaran a la llera d'acord amb els models que fixi la Direcció General d'Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi, preferentment amb materials biodegradables. Cal retirar la senyalització i totes les
deixalles que s'hagin generat a la zona quan finalitzi la competició. L'incompliment d'aquests preceptes
comporta la denegació de les competicions següents, sens perjudici de les sancions que es puguin imposar.

20. Mesures de bioseguretat per a la protecció del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) al Parc Natural del
Montseny

Amb l'objectiu d'evitar l'entrada de diferents malalties infeccioses provocades per Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd), Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) o Ranavirus al Parc Natural del Montseny, és
obligatori desinfectar els estris de pesca i aplicar el protocol de mesures de bioseguretat que determina el Parc.

L'entrada d'alguna d'aquestes malalties infeccioses comportarà el tancament provisional de la zona de pesca
controlada TO-01, ubicada al riu Tordera.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, un recurs de reposició davant
la persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Aquesta Resolució produeix efectes des de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i s'aplica fins que se'n publiqui la subsegüent.
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Barcelona, 15 de febrer de 2023

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Annex I

Classificació de les masses d'aigua

Es consideren aigües de salmònids tots els cursos aigües amunt d'aquests límits. Els estanys del Pirineu de les
comarques de Girona i Lleida també es consideren aigües de salmònids, llevat de l'estany de Montcortès. Quan
no se n'especifica cap límit, s'entén que la conca sencera és zona de salmònids. La resta de zones correspon a
aigües de ciprínids.

A) Aigües de salmònids de baixa muntanya

Conca

Curs d'aigua: inici de la zona

La Muga

1. Muga: pont de la carretera GI-511 a l'entrada de Sant Llorenç de la Muga

2. Arnera: confluència amb el clot de Cal Rei o de Can Sunyer

El Fluvià

1. El Llierca: aiguabarreig de la riera de Beget amb la riera de Sant Aniol

2. Fluvià: passallís de la font de la Gruta (zona els Tossals)

El Ter

1. Osor: cruïlla amb la riera del Verder

2. Riera Major

3. Riera de Cogolls

4. Ter: nucli urbà de Montesquiu

La Tordera

1. Arbúcies: pont de Can Blanc

2. Tordera: ca n'Auleda

3. Riera de Breda: passallís de Can Tordera

El Llobregat
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1. Llobregat: pont de la carretera BV-4022 cap a la Nou de Berguedà a la cua de l'embassament de la Baells

El Cardener

1. Cardener: resclosa del Paperer (exclòs l'embassament de Sant Ponç)

El Segre

1. El Segre: confluència amb el riu de Fontanet

2. Ribera Salada: pont del Molí d'Ingla, al pla dels Roures

3. El Rialb: confluència amb el barranc de l'Alzina a Sant Martí del Puig

4. Riu de Perles

La Noguera Pallaresa

1. Noguera Pallaresa: pont del Claverol a la Pobla de Segur

2. Flamisell: pont de Ferro a la Pobla de Segur

La Noguera Ribagorçana

1. Pont de la C-311 al Pont de Montanyana

Era Garona

1. Garona

B) Aigües de salmònids d'alta muntanya

Conca

Curs d'aigua: inici de la zona d'alta muntanya

La Noguera Ribagorçana

1. Noguera Ribagorçana: embarcador de l'embassament d'Escales al Pont de Suert

La Noguera Pallaresa

1. Manyanet: aiguabarreig amb el riu Valiri a la Mola d'Amunt (riu Valiri inclòs)

2. Flamisell: pont de la Pobleta de Bellvei

3. Noguera Pallaresa: aiguabarreig amb el riu Romadriu o de Santa Magdalena (riu Romadriu inclòs)

Annex II
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Reserves genètiques

Es consideren aigües de reserva genètica de truita comuna (Salmo trutta) tots els cursos aigües amunt
d'aquests límits.

Conca

Curs d'aigua: inici de la reserva genètica de truita

Ter

1. Freser: resclosa 75 m aigües avall del pont de la Cabreta

2. Ter: aiguabarreig amb el riu Ritort (inclòs el Ritort)

Noguera Ribagorçana

1. Barranc de Conangles o del Lac Redon: tota la conca

2. Noguera de Tor: aigües amunt del pont del balneari de Caldes de Boí (exclòs l'embassament de Cavallers)

3. Riu de Sant Nicolau: inici del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la confluència amb el
barranc d'Aigüissi

4. Riuet del Convent: tota la conca

Noguera Pallaresa

1. Flamisell i Bosia: des del pont de ferro o del Flamisell, al nucli urbà de la Pobla de Segur, fins a la capçalera.
Se n'exclou l'embassament de Sallente i la resta d'estanys, llevat del de Francí, Francí de Dalt, Ribanegra i
Travessan

2. Noguera Pallaresa: de la presa de Sossís fins a la capçalera. Se n'exclouen els estanys, el pantà de Graus, el
pantà de Tavascan, des de la presa fins a la confluència amb el barranc de Ribera de Boldís, sota la borda de
Gallimorta (2,8 km de longitud), i la zona de pesca controlada intensiva de la Torrassa (matrícula NP-02a/b)

Segre

1. Segre: aigües amunt de l'aiguabarreig amb el riu d'Alp

2. Duran: tota la conca. Se n'exclouen els estanys

Llobregat

1. Aigua de Valls: cua de l'embassament de la Llosa del Cavall

2. Aigua d'Ora: pont de la carretera LV-4241, a la confluència de l'Aigua d'Ora i l'Aigua de Llinars

Annex III

Refugis de pesca
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Els trams o cursos d'aigua següents es consideren refugi de pesca permanents, llevat que s'indiqui el contrari.
En cas d'especificar un límit concret, s'entén que el refugi va des d'aquest límit fins a la capçalera. En cas de
no especificar cap límit, s'entén que és tot el riu, riera, torrent, llac o estany.

Aiguamolls de l'Empordà

1. Estany d'en Turies

2. Estany del Cortalet

3. La Fonda

4. La Llarga i la Massona

5. La Rogera i la Riereta

6. La Serpa

7. Llacuna de la Muga Vella

8. Rec Madral i aiguamolls, des del pont de la carretera C-260 fins a la capçalera

Besòs

1. Congost: límits del terme municipal de Granollers

2. Congost: límits del terme municipal de les Franqueses del Vallès

3. Congost: límits del terme municipal de la Garriga

4. Riera d'Avençó

5. Riera de la Llobina: aiguabarreig de la riera d'Avençó

6. Riu Ripoll: antic gual d'accés al barri de Torre Romeu fins al torrent de Ribatallada

7. Riu Ripoll: límit del terme municipal entre Barberà del Vallès i Montcada i Reixac

8. Riera de Vallcàrquera

9. Besòs: desembocadura a la mar fins al primer pont del ferrocarril

10. Riera de Vallforners: límit amb el Parc Natural del Montseny, a l'alçada de Can Pipaire fins a la capçalera
(se n'exclou l'embassament de Vallforners)

11. Riera de Carbonell i afluents: des de la confluència amb el riu Congost fins a la capçalera

12. Riera de Vallserena i afluents: des de la confluència amb el riu Mogent fins a la capçalera

13. Torrent de la Pedralba

14. Torrent de Can Xesc

15. Torrent del Cruells i torrent Mal

16. Riera de Martinet i afluents fins a la capçalera

17. Riu Ripoll: font de Cal Llogari (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 420340, Y: 4616927) fins a la capçalera

18. Riu Mogent, des de la coordenada UTM31N/ETRS89 X: 453900 (inici de la xarxa Natura 2000; Serres del
litoral) Y: 4609936 fins a la capçalera

Cardener

1. Rasa de Vilanova: confluència amb el Cardener

2. Riera de Tentellatge: aiguabarreig del riu d'Aigua d'Ora (tota la conca)
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3. Torrent de Rèvol: aiguabarreig del Cardener

Ebre

1. Barranc de la Conca: confluència amb l'Ebre

2. Barranc de Sant Antoni

3. Delta de l'Ebre-zona de propietat pública de l'illa de Buda, la gola nord i el tram del Migjorn, comprès entre
els 400 m aigua amunt i 150 m aigua avall de la bocana de la pesquera d'Enriquet

4. Delta de l'Ebre-illa de Sant Antoni

5. Delta de l'Ebre-l'Alfacada

6. Delta de l'Ebre-ullals de l'Arispe o de Baltasar

7. El Canaletes: confluència del barranc de l'Hort del Frare

8. Erms de Casablanca o Vilacoto

9. L'Ebre: Mas de Fonts fins a l'aiguabarreig del barranc de l'Arram

10. Port de l'Estany

11. Riu d'Algars: des de la confluència amb el riu dels Estrets (inclòs) fins a la capçalera

12. Riu de Siurana: confluència del riu Siurana amb el riu Montsant fins a la capçalera. Se n'exclou
l'embassament de Siurana (ZLLSM-EB-05)

13. Delta de l'Ebre-ullals de Panxa

14. Riuet d'Escaladei

15. Illa dels Martinets (l'illa i la riba). Coordenades UTM31N/ETRS89 següents:

- Límit inferior: X: 276602, Y: 4586426

- Límit superior: X: 276752, Y: 4586603

16. Illes Muselló (exclusivament l'illa)

17. Estanys de l'Encanyissada i els canals següents: canal de Sant Pere, la Gaita, canal de la Fortalesa i séquia
dels Pins i el seu eixamplament fins a la Badia, inclosos els aiguamolls de l'Embut (coordenades
UTM31N/ETRS89 X: 305638, Y: 4504055)

18. Estany de la Tancada i els canals següents: la séquia Nova, canal de l'Olier, el Canalot, séquia de l'Hospital

19. Bassa de la Platjola

20. Bassa del Canal Vell i canal del Trastellador (comunicació de la bassa de Canal Vell amb la badia del
Fangar)

21. Bassa de les Olles

22. Bassa del Garxal

23. Illa i platja de Sovarrec o de Móra la Nova (exclusivament l'illa)

24. Illa de Galatxo o de Móra d'Ebre (exclusivament l'illa)

25. Illa de Miravet i meandre del Tamarigar (exclusivament l'illa)

26. Illa d'Audí o de Bítem (exclusivament l'illa)

27. Illa de Jesús o de la Xiquina (exclusivament l'illa)

28. Illa de Vinallop (exclusivament l'illa)

29. Illa de Sapinya (exclusivament l'illa)
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30. Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera d'Ebre a Flix

31. Riu Ebre als municipis de Miravet i Ginestar, entre les coordenades UTM31N/ETRS89 següents:

- Límit inferior: X: 296971, Y: 4543480 (3,5 km aigües avall del pas de barca)

- Límit superior: X: 298968, Y: 4545137 (500 m aigües amunt del pas de barca)

32. Aiguamolls de la finca del Violí (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 317855, Y: 4506392)

33. Aiguamolls de l'illa de Mar (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 307977, Y: 4515898)

34. Riu Ebre, durant el període comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny, als municipis de Tivenys i Xerta,
entre les coordenades UTM31N/ETRS89 següents:

- Límit inferior: X: 288.234, Y:4.530.663 (àrea de lleure de les Molleres)

- Límit superior: X: 288.666, Y: 4.533.425 (assut de Xerta)

Fluvià

1. Canal Sirvent: Fluvià fins a la llacuna de la Massona

2. Clot de l'Esteller: aiguabarreig del Gurn

3. El Fluvià: resclosa d'Orfes fins al nucli urbà de la Palma

4. El Fluvià: Reserva Natural de l'Illa de Caramany fins a la de Mig de Dos Rius (coordenades UTM31N/ETRS89
X: 508479, Y: 4671705)

5. El Fluvià (marge esquerre): des de la zona maritimoterrestre fins al canal Sirvent

6. El Fluvià: confluència del Gurn

7. El Llierca: confluència del Fluvià

8. El Merdançà: confluència del Ser

9. El Ritort: confluència del Ser

10. El Ser

11. Rec Sirvent: desembocadura al mar fins al pont a Baseia

12. Rec del Tinosell: confluència del Fluvià

13. Riera de Bianya: confluència del Fluvià

14. Riera de Borró: confluència del Fluvià

15. Riera de Gorners: confluència del Gurn

16. Riera de Sant Eudald: confluència del Fluvià

17. Riera de Segueró: confluència del Fluvià

18. Riu Turonell: confluència del Fluvià

19. Séquia del Molí: límit de la Reserva Natural Integral fins a la carretera de Fortià a Castelló d'Empúries

20. Torrent de Palomers: aiguabarreig del Fluvià

21. Torrent de Sant Sebastià: confluència del Fluvià

22. Reserva Natural de Fauna Salvatge de l'illa del Fluvià, d'acord amb l'Ordre de 19 de maig de 1992, de
declaració de la Reserva

Foix

1. Embassament de Foix: excepte l'escenari de pesca (zona de la Marina)
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2. Riu de Foix: cua de l'embassament de Foix fins a la capçalera

Francolí

1. Riu de Glorieta

2. Barranc de l'Ermita: aiguabarreig del riu Francolí

3. Barranc de la Vall: confluència amb el Francolí

4. El Brugent: salt d'aigua sobre el Molí Fariner (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 340909, Y: 4574957) fins a
la capçalera

5. Séquia Major

6. Barranc de l'Albiol: aiguabarreig del riu de Glorieta

Gaià

1. Des de la desembocadura a la mar fins a la capçalera, inclosos els torrents

Llobregat

1. Ca la Beneta: confluència del Llobregat

2. Delta del Llobregat

3. El Bastareny: confluència amb el riu de Gréixer

4. El Llobregat: farga de Sant Vicenç del Rus (coordenades UTM31N/ETRS89, X: 417215, Y: 4680642)

5. El Llobregat: pont de Mercabarna fins a la desembocadura del Llobregat (coordenades UTM31N/ETRS89
marge dret X: 427670, Y: 4572152, marge esquerre X: 427900, Y: 4572356)

6. El Riutort: inici del Parc Natural del Cadí-Moixeró fins a la capçalera

7. L'Anoia: des de la confluència amb el riu de Bitlles (inclòs) fins a la capçalera (excepte l'embassament de
Sant Martí de Tous, el pantà de Can Macià, situat al torrent del Raval, i la resclosa de Jorba, situada a la riera
de Rubió)

8. Riera de la Golarda (exclosa la zona lliure sense mort del pantà del Molí Nou ZLLSM-LL-40)

9. Riera de Graugés: confluència del Llobregat (exclòs l'estany de Graugés)

10. Riera de Merlès: pont de la carretera C-26 de Berga a Ripoll

11. Riera de Vallvidrera: confluència amb el Llobregat

12. Riu de Gréixer

13. Riu Demetge: confluència amb el Llobregat

14. Riu de Saldes: confluència del torrent de Bosoms

15. Torrent de la Molina: confluència amb el Llobregat

16. Torrent de les Tortes: confluència amb el Llobregat

17. Torrent del Teix: confluència amb el Llobregat

18. Riera de Marganell

19. Riera de Rajadell

20. Riera de Cornet

21. Riera de Rellinars
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22. Riera del Lluçanès

23. Riera de Lavernó i afluents (riu Anoia)

24. La Rierussa o torrent de la Font Santa i afluents (riu Anoia)

25. Torrent de l'Om, des de la confluència amb el torrent de Rossinyol (coordenades UTM31N/ETRS89 X:
417804, Y: 4622387) fins a la capçalera

Muga

1. El Llobregat d'Empordà: confluència del Llobregat d'Empordà amb la Muga

2. El Ricardell: confluència del Ricardell amb el Llobregat d'Empordà

3. L'Anyet: tallafocs militar fins al pont dels Solers

4. L'Anyet: pantà de Requesens i riu aigües amunt

5. L'Orlina: aiguabarreig de l'Anyet

6. Riu Major: confluència amb el riu Muga

7. Ribera de Mirapols: confluència de l'Anyet

8. Riera d'Àlguema: aiguabarreig del Manol

9. Riu Arnera: confluència amb el clot de Cal Rei o de Can Sunyer

10. Riera d'en Parada: confluència de la Muga

Noguera Pallaresa

1. Arriu de Marimanha: confluència amb la Noguera Pallaresa

2. Barranc de Baborte: confluència amb la Noguera de Vallferrera

3. Barranc de Barcedana: confluència amb l'embassament de Terradets o de Cellers

4. Barranc de Boixedo: confluència amb la Noguera de Tor

5. Barranc de Buscallado: confluència amb la Noguera de Vallferrera

6. Barranc de Clavera: confluència amb la Noguera Pallaresa

7. Barranc de Comamala: confluència amb la Noguera Pallaresa

8. Barranc dels Estanyets: confluència de l'Escrita

9. Barranc de l'Infern: confluència amb la Noguera Pallaresa

10. Barranc de Gerber: confluència del riu de la Bonaigua (excepte la zona de pesca controlada)

11. Barranc de Llavorre: confluència amb la Noguera Pallaresa

12. Barranc de Llabro: confluència amb la Noguera Pallaresa

13. Barranc de Montardit: confluència amb la Noguera Pallaresa

14. Barranc de Moredo: confluència amb la Noguera Pallaresa

15. Barranc de Pallero: confluència amb la Noguera de Lladorre

16. Barranc de Santa Anna: confluència amb la Noguera Pallaresa

17. Barranc del Solà: confluència amb l'embassament de Talarn o de Sant Antoni

18. Barranc de la Figuereta: confluència amb l'embassament de Camarasa

19. Barranc de Sant Miquel: confluència amb l'embassament de Camarasa
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20. Barrancs dels estanys de Cabdella: tots el barrancs entre els estanys inclòs el torrent de Sallente i el
torrent de l'estany Gento (excepte la zona de pesca controlada)

21. Bassa de Boscàs

22. Canal de Becero: confluència amb la Noguera de Lladorre

23. Canal de la central hidroelèctrica de Sossís: canal de desguàs de la central hidroelèctrica de Sossís fins a la
presa del canal a la presa de Sossís

24. Els Estanyosos (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 359.581, Y: 4.728.369 i X: 359.540, Y: 4.727.611)

25. Estanys de Basturs

26. Estany Blanc (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 358.416, Y: 4.730.317)

27. Estanys Blaus de Guerossos (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 357.936, Y: 4.29.664 i X: 358.026, Y:
4.729.856)

28. Estany Closell (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 360.374, Y: 4.726.978)

29. Estany de Mollàs (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 353.491, Y: 4.730.086)

30. Barranc de l'Estanyol de Gerber: aiguabarreig amb el riu de la Bonaigua

31. Estanys de la Ribereta (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 353.267, Y: 4.730.796 i X: 353.475, Y:
4.730.890)

32. Estany Xic del port de Tavascan (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 355.607, Y: 4.730.420)

33. Rierol de la borda de Salito (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 346.657, Y: 4.718.329)

34. Riu d'Ancs o del Comte: confluència amb la Noguera Pallaresa

35. Riu d'Àrreu: des de la serradora d'Àrreu fins a la capçalera (excepte l'estany de Garrabea). Inclosos
l'estany del Rosari d'Àrreu, estany Superior del Rosari d'Àrreu, estanyet del Rosari i estany Pudo

36. Barranc d'Enseu o de les Pletes: confluència amb la Noguera Pallaresa

37. Ribera de Boldís o barranc de Gallimorta: confluència amb la Noguera de Lladorre

38. Riu d'Abella: confluència amb el riu de Gavet (riu de Conques)

39. Riu d'Escart: confluència amb la Noguera Pallaresa

40. Riu d'Escòs: aiguabarreig amb la Noguera Pallaresa

41. Riu de Broate: confluència amb la Noguera de Lladorre (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 363.747, Y:
4.726.624)

42. Riu de Cabanes: confluència del riu de la Bonaigua (excepte la zona de pesca controlada)

43. Riu de Cadolla: pont de la carretera a Cadolla

44. Riu de la Bonaigua: resclosa de l'estany de la Senyora fins al pont de la Bonaigua a la carretera C-28 a
l'alçada del km 58 en direcció al refugi del Gerdar

45. Riu del Cantó o Soriguera: confluència amb la Noguera Pallaresa

46. Riu de Carreu: confluència amb l'embassament de Talarn o de Sant Antoni

47. Riu de Gavet (riu de Conques): confluència amb la Noguera Pallaresa

48. Riu de Glorieta: confluència amb la Noguera de Cardós

49. Riu d'Escobes: confluència del riu de Tavascan (inclòs l'estany de Mariola)

50. Riu de Monestero: confluència amb l'Escrita

51. Riu i estany de Naorte: confluència del riu de Certascan (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 361.567, Y:
4.727.512)
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52. Riu de Peguera: límit amb el Parc Nacional

53. Riu de Certascan: confluència amb la Noguera de Cardós (inclòs l'estany de Certascan)

54. Estanyet de Montarenyo (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 355123, Y: 4731260)

55. Riu de l'Escrita: límit amb el Parc Nacional

56. Riu Fred de Pui: confluència amb l'embassament de Camarasa

57. Riu Major: confluència amb la Noguera Pallaresa

58. Riu Miser o de Berrós: confluència amb l'embassament de la Torrassa

59. Riuet d'Airoto: confluència amb la Noguera Pallaresa (inclòs l'estany Petit d'Airoto i exclòs l'estany d'Airoto)

60. Riuet de Burgo: confluència amb el riu d'Unarre

61. Torrent d'Esterri: confluència amb la Noguera de Lladorre

62. Torrent de Cireres: aiguabarreig de la Noguera Pallaresa

63. Torrent de Sant Miquel: confluència amb la Noguera de Cardós

64. Torrent dels Corriols: confluència amb el riu d'Unarre (excepte les Estanyeres i les basses de Labedo)

65. Estany de Lòcampo

66. Estanys de Guiló: inclosos l'estany de Guiló de Baix (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 363398, Y:
4730180), l'estany de Guiló de Dalt (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 363419, Y: 4730650) i el tram de riu
que els uneix

67. Estany de Mascarida (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352181, Y: 4725530)

68. Estany Baborte superior 16 (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 365819, Y: 4723380)

69. Estany Baborte 6 (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 365404, Y: 4723260)

70. Estany Pic de Ventolau (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352118, Y: 4728100)

71. Estanyet de la Tartera (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 349847, Y: 4729090)

72. Estanyoleta de Garrabeia (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 337070, Y: 4726990)

73. Estany de Baciver (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 335998, Y: 4729135)

74. Les Estanyeres (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 347795, Y: 4726930)

75. Tres estanys: inferior, del mig i superior (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 351.009, Y: 4.727.263; X:
351.067, Y: 4.727.100; X: 351.100, Y: 4.726.939)

76. Estany de Ventolau (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 350937, Y: 472690)

77. Estany de Muntanyó (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 336708, Y: 4726390)

78. Estany del Diable (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352.038, Y: 4.725.539)

79. Estany de Soliguera (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352547, Y: 4723700)

80. Estany de Finestres (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352411, Y: 4723950)

81. Estany mitjà d'Airoto (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 352411, Y: 4723950)

82. Estany de Rovinets (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 363524, Y: 4725250)

83. Estany dels Plans (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 338235, Y: 4729900)

84. Mollera Rialba Superior (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 337778, Y: 4725820)

85. Estanyet de Marimanya d'Isavarre (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 338790, Y: 4730390)

86. Estanyet o clotada d'Aguiló (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 364857, Y: 4730460)

87. Bassa xica de la Tartera (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 349621, Y: 4729010)
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Noguera Ribagorçana

1. Barranc de Blancafort o del Llop, Gros, les Rebolloses i la Maçana

2. Barranc de Comalesbienes: confluència amb la Noguera de Tor

3. Barranc d'Esplugafreda: confluència amb la Noguera Ribagorçana

4. Barranc de l'Oratori: confluència amb la Noguera Ribagorçana

5. Barranc de Malpàs: confluència amb el riuet del Convent

6. Barranc de la Montanyeta: confluència amb la Noguera de Tor

7. Barrancs finals del terme municipal de Barruera: Cardet, Solanella, Serval, Comabona, Fenero o de Coll i
Saraís, fins a la confluència amb la Noguera de Tor

8. Barranc de Raons: confluència amb la Noguera Ribagorçana

9. La Noguera Ribagorçana: des de la passarel·la del Congost de Mont-rebei (UTM31N/ETRS89 X: 307547, Y:
4659964) fins al pont del poble de Pont de Montanyana

10. La Noguera Ribagorçana: des de la confluència amb el barranc de Sant Romà fins a la confluència amb el
barranc del Solà

11. Riuet de Molleres o Ginebrell de Taüll

12. Riu de Sant Nicolau: límit amb el Parc Nacional d'Aigüestortes a la confluència amb el barranc d'Aigüissi

13. Riuet de Durro: confluència de la Noguera de Tor amb el riuet de Durro fins a la presa a la cota 1.300 m

14. La Noguera de Tor: límit amb el Parc Nacional al pont del riuet de l'Estany Negre

15. Barranc de Llubriqueto o Sallent: límit amb el Parc Nacional a la cascada dels estanys Gelats

16. Barranc del Ginebrell de Durro: últim pont de la pista forestal

17. Barranc Calvo o de Barruera: des de la font de la Cabana del Pastor (riuet de Barruera) fins a la capçalera

Rieres meridionals

1. Desembocadura del riu de Llastres

2. Estany de Sant Jordi

3. Estany del torrent del Pi

4. Estany Salat

5. Llacuna de les Santes Creus

Segre

1. Barranc de Torreblanca: aiguabarreig del Segre

2. Clot de la Caülla: confluència amb el riu del Molí

3. Canal d'entrada al llac de Puigcerdà: des de la confluència amb el llac de Puigcerdà fins a 25 m aigües
amunt

4. El Baell: pont de la carretera C-26 en direcció a Ogern

5. El Llobregós: confluència amb el Segre

6. El Rialb: confluència amb el barranc de l'Alzina a Sant Martí del Puig

7. El Riard: confluència de la Ribera Salada
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8. Embassament d'Utxesa: excepte la zona de pesca controlada

9. Embassament de Sant Llorenç de Montgai: excepte la zona de pesca controlada

10. Estany d'Ivars i Vila-sana

11. Estany de Culiller

12. Estany Sec

13. Rasa de Cogulers: confluència amb la Ribera Salada

14. Rasa de la Covil: pont de la carretera L-401 en direcció a Xivill

15. Riera de Carreu: confluència amb el Rialb

16. Ribera Salada: pont de la carretera LV-4241b en direcció a Vilamantells

17. Riera de Madrona: confluència amb l'embassament de Rialb

18. Riu d'Arsèguel: confluència del Segre

19. Riu Boix: confluència del Segre

20. Riu de Bosc: confluència del riu de la Llosa

21. Riu de Cabó: confluència del Segre

22. Riu de Cerc: confluència amb el Segre

23. Riu Duran: pont del Molí del poble de Meranges (excepte l'estany de Meranges o de Malniu)

24. Riu de Farfanya: confluència del Segre

25. Riu del Molí: pont de la carretera en direcció a la muntanya de Lles (pont del refugi de les Pollineres)

26. Riu del Quer: confluència amb el Segre

27. Riu de Sallent: confluència amb l'embassament d'Oliana

28. Riu de Tost: confluència amb el Segre

29. Riu de la Vansa: confluència amb el torrent de Ribanegra

30. Riu Fred: confluència amb el riu de la Vansa

31. Riu de la Llosa: confluència amb el riu de la Muga

32. Riu de la Muga: confluència amb el riu de la Llosa (exclosos els estanys de la Muga)

33. Riuet de la Plana: confluència de la Ribera Salada

34. Torrent de la Bavosa: confluència amb el Segre

35. Torrent de Bell-lloc: confluència amb el Segre

36. Torrent de Cabiscol: confluència amb el Segre

37. Torrent de Coborriu: confluència del riu de la Llosa

38. Torrent del Grau: confluència de la Ribera Salada

39. Torrent de l'Orri: confluència amb el riu del Molí (exclòs l'estany de l'Orri)

40. Torrent de Junyent: confluència de la Ribera Salada

41. Torrent de Pi: confluència amb el Segre

42. Torrent de Rialb: confluència amb el Rialb

43. Torrent de Ribanegra: confluència del riu de la Vansa

44. Torrent de Sant Miquel: confluència amb el Segre
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45. Torrent de Setut: confluència del riu del Molí

46. Torrent de Viliella: confluència del riu de la Llosa

47. Torrent de la Freita: confluència amb el Segre

48. Aiguamolls de Rufea

49. Riu de Vilanova

50. Illa de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai (coordenades UTM31N/ETRS89 X:
319610, Y: 4634393)

51. Torrent de Ridolaina

Ter

1. Afluents del Rigard

2. Bassa del Frare Ramon

3. Basses del Mas d'Osor

4. Canal de Padern: confluència amb el Ter

5. Clot de Can Riera: aiguabarreig de la riera de Llémena

6. Clot de l'Avellanosa: cabana d'en Barrina

7. Clot de la Closeta: confluència amb el Ritort

8. Clot de Pastissol: confluència amb el Ter

9. Clot de Sant Benet: confluència amb el Ritort

10. Clot de la Seca: confluència amb el Ritort

11. Clot del Triader: confluència de la ribera del Catllar

12. Clot de les Borregues: confluència de la ribera del Catllar

13. Clot de les Tallades: confluència amb el Ter

14. El Brugent: pont de ferro per sobre de Sant Feliu de Pallerols

15. El Daró: tota la conca (incloses basses d'en Coll)

16. Torrent del Bugader, torrent de les Barraques i torrent de la Coma de les Eugues

17. El Maçanell: confluència del Freser

18. El Freser, el Rigard i el Segadell; límit inferior: resclosa de Can Gusi. Límits superiors: pont de la carretera
N-152 en direcció a Planoles al Rigard; pont del cremallera al Segadell; tub de la central hidroelèctrica de la
colònia Saida al Freser (antiga colònia Recolons)

19. El Rigard: les Tres Aigües

20. El Ritort: confluència del clot de l'Avellanosa

21. El Ritortell: confluència amb el Ritort

22. El Ter: cabanya de Ca l'Avi

23. El Ter: pont d'Abella fins a la confluència del torrent de Planella amb el Ter

24. El Terri: confluència del Ter

25. Espinalba: confluència amb el Ter

26. Torrent de la Coma de l'Orri: confluència amb el Ter

27. Torrent de la Llebrada, torrent de Noucreus i torrent de la Coma de l'Embut

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8859 - 21.2.202323/67 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-23048055-2023



28. Ribera de Faitús: confluència del Ter

29. Ribera de Tregurà: confluència de la ribera de Fontlletera

30. Riera d'Abella: confluència del Ter

31. Riera d'Arçamala: confluència amb el Ter

32. Riera de Bugantó: confluència de l'Onyar

33. Riera de Canet: confluència de la riera de Llémena

34. Riera de Calonge: desembocadura al mar

35. Riera de Caubell: aiguabarreig del Freser

36. Riera de les Carboneres: des de la casa de Flare

37. Riera de l'Erola: confluència de la riera de Sant Segimon

38. Riera de les Llosses: confluència del Ter

39. Riera de Llémena: confluència amb el Ter

40. Riera de Maiols: aiguabarreig del Freser

41. Riera d'Osor: pont de la cruïlla de la carretera de Vallclara

42. Riera de l'Oratori: confluència de la riera de Sant Segimon

43. Riera de Sorà: confluència del Ter

44. Riera de Sorreigs: confluència amb el Ter

45. Riera de Vallfogona: confluència del torrent de la Tolosa

46. Riera Major: pont del Noguer

47. Riu de Pastuira: confluència amb el Ter

48. Riu de Planès: punt de captació d'aigües de Planoles

49. Sot de Can Serra Bronquera: confluència amb l'embassament de Susqueda

50. Sot de la Guervolosa: confluència amb l'embassament de Susqueda

51. Sot de la Serrallonga: confluència amb l'embassament de Susqueda

52. Torrent de Barruell: aiguabarreig del Merdàs

53. Torrent del Bonegre: confluència amb l'embassament de Susqueda

54. Torrent de Can Catau: aiguabarreig del Brugent

55. Torrent de Can Reixac: aiguabarreig del Brugent

56. Torrent de Fàbregues: confluència amb la riera Major

57. Torrent de Forquets de Siern: confluència del Ritort

58. Torrent de la Casassa: confluència amb el Ritort

59. Torrent del Colomer: aiguabarreig del Brugent

60. Torrent de Comalada: confluència amb el Ritort

61. Torrent de Concròs: confluència del riu Carboner

62. Torrent de Fabert: confluència del clot de la Closeta

63. Torrent de la Boixeda: confluència amb el Ritort

64. Torrent de la Molina: confluència amb el Ter
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65. Torrent de Font Pomereta: confluència amb la riera Major (exclòs l'embassament d'Espinzella)

66. Torrent de la Ginebrosa: aiguabarreig del Ter

67. Torrent de la Ginestosa: confluència del Ritort

68. Torrent de l'Avellaneda: confluència amb el Ritort

69. Torrent d'Escamarc: aiguabarreig del Ter

70. Torrent de l'Infern: confluència del Ter

71. Torrent de la Font Antiga: confluència amb el Ter

72. Torrent de la Planella: confluència amb el Ter

73. Torrent de la Rama: aiguabarreig del Ter

74. Torrent de les Dous: confluència del Ter

75. Torrent de la Tolosa: aiguabarreig de la riera de Vallfogona

76. Torrent Gran: confluència amb el Ter

77. Torrent de Llameca: confluència amb el Brugent

78. Torrent de Llebro: confluència amb el Ter

79. Torrent de Mas Sec: aiguabarreig de la riera de Llémena

80. Torrent de Meians: confluència amb el Ter

81. Torrent de Molinou: confluència amb el Freser

82. Torrent de Molló: confluència amb el Ritort

83. Torrent de la Font del Vern: confluència amb el Ter

84. Torrent de Planesaigües: confluència del Ter

85. Torrent de Rentadors: confluència amb la riera de Sant Segimon, a l'alçada del gorg Negre

86. Torrent de Ribamala: aiguabarreig del Ter

87. Torrent de Saverneda: aiguabarreig del Brugent

88. Torrent de Teixoneres: confluència amb el Ritort

89. Torrent de Vall-llobrega: confluència amb el Ter

90. Torrent de Fontalba: confluència amb el riu de Núria

91. Afluents del Segadell

92. Torrent de la Llebrada: confluència amb el riu de Finestrelles

93. Afluents del riu de Tosa (Estremera)

94. Riera de Castanyadell: confluència amb la riera Major

95. Riera de la Font de l'Arç o de la Cau: confluència amb la riera d'Osor (excepte els 50 m aigües amunt de
les coordenades UTM ETRS89 X:455930, Y:4636382)

96. Riera de Mas Claver: confluència amb la riera d'Osor

97. Riera del Soler: confluència amb la riera d'Osor

98. Estany de Banyoles: excepte la zona de pesca controlada. Inclou els recs de Vimeteres i altres de
dimensions més petites de l'entorn de l'estany

99. Xarxa de recs de desguàs de l'estany de Banyoles: des de la seva desembocadura a la riera de les Arcades
o de Canaleta, Terri o Matamors. Inclou el rec de Ca n'Hort, rec de Can Teixidor, rec de la Figuera d'en Xo, rec
Major, rec dels Xucladors i rec de Guèmol (incloses totes les derivacions)
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100. Rec de la Perpinyana: inici a l'estany de Banyoles

101. Recs de la Puda: inici a l'estany de Banyoles

102. Riera del Vilar: inici a l'estany de Banyoles

103. Riera del Marquès: inici a l'estany de Banyoles

104. Riera dels Tenyers: inici a l'estany de Banyoles

105. Ribera de Castellar: inici a l'estany de Banyoles

106. Riera de Can Morgat: inici a l'estany de Banyoles

107. Rec gran de Lió: inici a l'estany de Banyoles

108. Basses, estanyols i llacunes de l'àmbit de l'estany de Banyoles: bassa de la Draga, estanyol de Montalt,
estanyol petit de Montalt, estanyol de la Cendra, estanyol de Pim-pom, brollador de la riera del Castellar,
estanyol Nou, estanyol de Can Cisó, estanyol d'Ordis, estanyol de Lió, llacunes de Can Morgat (Artiga, Aulina,
Margarit i bassa de la Deu), llacuna dels Amaradors, llacunes del paratge de les Cigonyes, aiguamolls de la
Puda i totes les masses d'aigua no delimitades

109. Riera Major: des del pont de les Feixes o la Cantina, al km 10 de la carretera BV-5201, fins a la presa del
Molí Soler (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 447718, Y: 4637553)

110. Riera d'Espinelves: can Fill Únic fins a la capçalera

111. Riera de Querós

112. Illa de les Gambires, riu Ter a les Masies de Voltregà, entre les coordenades UTM31N/ETRS89 següents:

- Límit inferior: X: 438367, Y: 4651935 (resclosa de la Riba)

- Límit superior: X: 437160, Y: 4654122 (inici de La Farga Lacambra, SA)

113. Riu Segadell, des de la central de Coma fins a la capçalera, amb caràcter temporal

Tordera

1. Afluents de la riera d'Arbúcies

2. La Tordera: pont de Can Fortià, a la carretera BV-5301 en direcció a Montseny d'Amunt

3. Llacuna del Gorg Negre o les Llobateres

4. Riera d'Arbúcies: caseta d'en Rabat (coordenades UTM31N/ETRS89 X: 458334, Y: 4629556) fins a la
capçalera

5. Riera de la Bascona: confluència de la Tordera

6. Riera de Breda: de la Casanova d'en Fogueres fins a la capçalera

7. Riera de Collformic: confluència de la riera de Collformic amb la Tordera

8. Riera de Gualba: límit amb el Parc Natural del Montseny fins a la capçalera (pantà de Santa Fe inclòs)

9. Riera Xica: confluència amb la riera d'Arbúcies

10. Sot de Can Dorca: confluència de la riera d'Arbúcies

11. Séquia i estany de Sils

12. Torrent de Can Berenguer

13. Torrent de Can Cambó i afluents fins a la capçalera

14. Riera de Pertegàs: límit amb el Parc Natural del Montseny

15. Afluents de la riera de Pertegàs

16. Torrent del Bosc
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17. Riera de Fuirosos

Annex IV

Zones de pesca lliure sense mort

Període hàbil

- Baixa muntanya sense mort: del 12 de març al 15 d'octubre

- Alta muntanya sense mort: del 14 de maig al 15 d'octubre

- Tot l'any: de l'1 de gener al 31 de desembre

Arts i esquers

- On digui “ham sense arponet” s'entén que és sense o amb l'arponet completament aixafat.

- On digui “esquers naturals” s'entén que són aquells que autoritzi la normativa per a les aigües de ciprínids.

Observacions

- On digui “obligatori salabre” vol dir que és obligat de disposar-ne un durant l'acció de pesca i fer-ne ús per a
l'extracció dels peixos del medi natural.

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex IV.pdf

Annex V

Zones de pesca controlada

Període hàbil

- Baixa muntanya amb mort: del 12 de març al 28 d'agost

- Baixa muntanya sense mort: del 12 de març al 15 d'octubre

- Alta muntanya amb mort: del 14 de maig al 28 d'agost

- Alta muntanya sense mort: del 14 de maig al 15 d'octubre

- Tot l'any: de l'1 de gener al 31 de desembre

Captures

Ci: ciprínids; T: truita
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Dies de descans (llevat de festius)

dl: dilluns; dt: dimarts; dc: dimecres; dj: dijous; dv: divendres; ds: dissabte; dg: diumenge

Permisos

- A les zones de pesca controlada de salmònids i intensius, el permís és exclusivament diari.

- A les zones de pesca controlada de ciprínids, el permís pot ser diari o anual.

- A la zona de pesca controlada EB-01, es pot obtenir un permís diari, setmanal o anual. El permís anual és
exclusiu per a socis i socis riberencs.

Arts i esquers

- On digui “ham sense arponet” s'entén que és sense o amb l'arponet completament aixafat.

- On digui “esquers naturals” s'entén que són aquells que autoritzi la normativa segons el tipus de permís de
pesca (ciprínids, salmònids o intensius).

Municipi

S'estableix el més gran o el que té més territori dins la zona de pesca controlada.

En cas de zones de pesca controlada que passen per dues comarques o més, hi figurarà un municipi per
comarca.

Observacions

- On digui “obligatori salabre” vol dir que és obligat fer-ne ús per a l'extracció dels peixos del medi natural.

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex V.pdf

Annex VI

Delimitació de les àrees de distribució de les espècies catalogades d'exòtiques invasores
introduïdes al medi natural abans de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007, del patrimoni natural i
de la biodiversitat

a) Carpa (Cyprinus carpio)

Totes les aigües no delimitades com a aigües de salmònids de baixa o alta muntanya, d'acord amb l'annex I
d'aquesta Resolució, i també l'embassament d'Escales.

Les ZLLSM són les següents:

BB-01, BC-01, BE-01, BE-02, BE-03, BE-04, BE-05, BE-06, CI-01, EB-01, EB-02, EB-03, EB-04, EB-05, EB-
06, EB-07, FO-01, FR-01, FR-02, FR-04, FU-02, FU-03, FU-04, FU-05, LL-04, LL-05, LL-06, LL-07, LL-09, LL-
10, LL-11, LL-12, LL-13, LL-14, LL-15, LL-20, LL-22, LL-23, LL-24, LL-25, LL-26, LL-28, LL-30, LL-31, LL-32,
LL-33, LL-34, LL-35, LL-36, LL-37, LL-38, LL-39, MU-02, MU-03, MU-04, MU-05, MU-06, MU-07, MU-08, NP-
24, NP-25, NR-04, RM-01, SE-26, SE-28, SE-29, SE-30, SE-31, SE-32, SE-33, SE-34, SE-35, SE-36, SE-
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37,SE-38, SE-39, SE-40, SE-41, SN-01, TE-17, TE-18, TE-19, TE-20, TE-21, TE-25, TE-26, TE-28, TE-29, TE-
30, TE-32, TO-01, TO-02, TO-03, TO-04, TO-05, TO-07, TO-08, TO-09

Les ZPC són les següents:

BE-01, EB-01, EB-02, EB-03, FR-01, FU-02, FU-03, FU-04, LL-02, LL-03a, LL-03b, LL-04, LL-07, LL-08, LL-
09, LL-10, LL-15, LL-17, LL-18, LL-20, LL-21, LL-22, LL-23, LL-24, LL-25, MU-01, MU-02a, MU-02b, NP-
07,NP-08a, NP-08b, NP-09, NP-11, NR-06, NR-09, NR-10, NR-12a, NR-12b, SE-07, SE-08, SE-09, SE-12a,
SE-12b, SE-13, SE-16, SE-17, SE-18, SE-19, SE-20, SE-21, SE-22, TE-11, TE-12, TE-15, TE-19, TE-20, TE-
21

b) Perca americana (Micropterus salmoides)

Conca de l'Ebre

1. Embassament de Riba-roja i Flix (part de la ZPC-EB-01)

2. Presa de l'embassament dels Guiamets fins a la cua de l'embassament dels Guiamets (part de la ZLLSM-EB-
06)

Conca del Llobregat

1. Presa de l'embassament de la Baells fins al pont de la BV-4022 amb la C-1411 i la desembocadura de la
riera de Merdançol (ZPC-LL-02)

2. Presa de l'embassament de Sant Ponç fins al pont de la carretera C-26 (ZPC-LL-15)

Conca de la Muga

1. Presa de Boadella fins al pont de la carretera d'entrada a Sant Llorenç (Muga) i resclosa del Molí de Masavall
(Arnera) (part de la ZPC-MU-01)

2. Resclosa dels Regants (Pont de Molins) fins a la resclosa del Molí Nou (part de la ZLLSM-MU-02)

Conca de la Noguera Pallaresa

1. Presa de l'embassament de Terradets o de Cellers fins a l'aiguabarreig del barranc de Xércoles o Aransís
(part de la ZLLSM-NP-25)

2. Presa de l'embassament de Camarasa fins a la font nova de les Bagasses (part de la ZPC-NP-09)

3. Riu de la Noguera Pallaresa:

- Presa de l'embassament de Talarn o de Sant Antoni fins a l'aiguabarreig amb el Flamisell

- Riu Flamisell: aiguabarreig de la Noguera Pallaresa fins al pont de Ferro a la Pobla de Segur (part de la
ZLLSM-NP-24)

Conca de la Noguera Ribagorçana

1. Presa de l'embassament de Santa Anna fins a la presa de l'embassament de Canelles (part de la ZPC-NR-10)

2. Presa de l'embassament de Canelles (excloses les cales Refugi de Pesca) fins a l'aiguabarreig amb el barranc
de la Pardina o del Portell (part de la ZPC-NR-09)
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Conca de Riudecanyes

1. Presa de l'embassament de Riudecanyes fins a la cua de l'embassament de Riudecanyes (part de la ZLLSM-
RM-01)

Conca del Segre

1. Els Sots fins al molí de l'Esquerrà a les Roquetes de Balaguer (part de la ZPC-SE-17)

2. Partidor de Balaguer fins al barranc de la Passada (ZPC-SE-13 i part de la ZLLSM-SE-32)

3. Embassament de Sant Llorenç de Montgai (ZPC-SE-16)

4. Presa d'Alòs de Balaguer fins a l'aiguabarreig amb el barranc de Carbonera (ZLLSM-SE-40 i part de la ZPC-
SE-13)

5. Presa de l'embassament de Rialb fins a la casa de la Ribera al riu Segre, fins al pont de la carretera C-1313
a Bassella a la Ribera Salada i fins al pont de Politg al riu Rialb (part de la ZPC-SE-09)

6. Embassament d'Oliana (ZPC-SE-07)

Conca del Ter

1. Embassament de Sau (ZPC-TE-12 i part de la ZLLSM-TE-20)

c) Salvel·lí o truita de fontana (Salvelinus fontinalis)

Conca de la Noguera Pallaresa

1. 1r tram: cascada de Romedo; 2n tram: aiguabarreig amb el riu de Romedo / 1r tram: fins a la capçalera
(inclosos els estanys de Romedo de Dalt i de Baix i els estanys Senó i Colatx); 2n tram: fins a la capçalera
(inclòs l'estany de Guiló i els aiguamolls de Guiló) (part de la ZPC-NP-01b)

2. Estanys de Morera i Tapat (part de la ZPC-NP-10a i ZPC-NP-10b)

d) Sandra o luciperca (Sander lucioperca)

Conca de l'Ebre

1. Illes de Muselló fins a la presa de l'embassament de Riba-roja (part de la ZPC-EB-01)

Conca del Llobregat

1. Presa de l'embassament de la Baells fins al pont de la BV-4022 amb la C-1414 i la desembocadura de la
riera de Merdançol (ZPC-LL-02)

2. Presa de l'embassament de Sant Ponç fins al pont de la carretera C-26 (ZPC-LL-15)

Conca de la Muga

1. Presa de l'embassament de Boadella fins al pont de la carretera a l'entrada a Sant Llorenç (Muga) i la
resclosa del Molí de Masavall (Arnera) (part de la ZPC-MU-01)
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2. Resclosa de les Escaules fins a la resclosa de Boadella (part de la ZPC-MU-02b)

3. Resclosa dels Regants (Pont de Molins) fins a la resclosa del Molí Nou (part de la ZLLSM-MU-02)

Conca de la Noguera Pallaresa

1. Presa de l'embassament de Terradets o de Cellers fins a l'aiguabarreig amb el barranc de Xércoles o Aransís
(part de la ZLLSM-NP-25)

2. Riu de la Noguera Pallaresa:

- Presa de l'embassament de Talarn o de Sant Antoni fins a l'aiguabarreig amb el Flamisell

- Riu Flamisell: aiguabarreig amb la Noguera Pallaresa fins al pont de Ferro a la Pobla de Segur (part de la
ZLLSM-NP-24)

Conca de la Noguera Ribagorçana

1. Presa de l'embassament de Santa Anna fins a la presa de l'embassament de Canelles (ZPC-NR-10)

Conca del Segre

1. Partidor de Balaguer fins al barranc de la Passada (ZPC-SE-13 i part de la ZLLSM-SE-32)

2. Presa de l'embassament d'Oliana fins a l'aiguabarreig amb el riu de Perles (part de la ZPC-SE-07)

3. Presa de l'embassament de Rialb fins a la casa de la Ribera al riu Segre, fins al pont de la carretera C-1313
a Bassella a la Ribera Salada i fins al pont de Politg al riu Rialb (part de la ZPC-SE-09)

e) Silur (Silurus glanis)

Conca de l'Ebre

1. Illes de Muselló fins a la presa de l'embassament de Riba-roja (part de la ZPC-EB-01)

2. Presa de l'embassament de Riba-roja (Ebre) i aiguabarreig amb el barranc de Taberner (riu Matarranya) fins
al límit provincial entre Lleida i Saragossa a l'alçada del mas del Capità, al Segre-Cinca (part de la ZPC-EB-01)

3. Bombes de l'INI fins al límit del terme municipal de Flix (ZPC-EB-02 i part de la ZPC-EB-01)

f) Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)

Conca del Besòs

1. Presa de l'embassament de Vallforners fins a l'aiguabarreig amb el torrent de la Baga d'en Cuc (ZPC-BE-01)

Conca del Francolí

1. Riu Brugent (part de la ZPC-FR-01)

Conca del Llobregat

1. Resclosa de Valls de Torruella fins al pas de Valldepera-la Cort (ZPC-LL-25)

2. Fàbrica de Cal Rosal fins al mur de l'embassament de la Baells (ZPC-LL-03)
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3. Resclosa de Can Vidal fins a la resclosa d'Ametlla de Casserres (part de la ZPC-LL-04 i part de la ZLLSM-LL-
10)

4. La Molina fins al molí de Pla Rodó (part de la ZLLSM-LL-11)

5. Resclosa de Vilafruns fins a la resclosa del Lladó de Sobrerroca (part de la ZPC-LL-07, part de la ZLLSM-LL-
10 i part de la ZLLSM-LL-12)

6. Saltant del Molí del Vilà fins a La Molina (part de la ZLLSM-LL-11)

7. Pont de la C-244 al terme municipal de Sant Quintí de Mediona fins a les Deus de Sant Quintí de Mediona

8. Pont de La Molina fins al pont de Sant Cristòfol (part de la ZLLSM-LL-11)

9. Resclosa del Paperer (Cardener) fins al pont de Canet (Cardener) i Molí Nou (Aigua d'Ora) (part de la ZPC-
LL-16 i part de la ZLLSM-LL-21)

Conca de la Muga

1. Presa de l'embassament de Boadella fins al pont de la carretera d'entrada a Sant Llorenç (Muga) i resclosa
del Molí de Masavall (Arnera) (part de la ZPC-MU-01)

2. Resclosa del Molí Nou fins a la presa nova de les Escaules (part de la ZLLSM-MU-02)

Conca de la Noguera Pallaresa

1. Pont de la carretera d'Artesa de Segre a Tremp fins a la presa de l'embassament de Talarn o de Sant Antoni
(part de la ZPC-NP-07)

2. Zona de seguretat d'entrada d'aigua a la central hidroelèctrica de Gavet de la Conca fins a la sortida sifó del
canal de la central hidroelèctrica de Gavet de la Conca (ZPC-NP-08a i ZPC-NP-08b)

Conca de la Noguera Ribagorçana

1. Peixera d'Albesa fins al límit del terme de l'Aragó (part de la ZPC-NR-12a i part de la ZPC-NR-12b)

2. Riu de la Noguera de Tor (part de la ZPC-NR-01, ZPC-NR-13a i ZPC-NR13b)

Conca del Segre

1. Casa de la Ribera fins al pont de la C-14 (part de la ZPC-SE-08)

2. Aiguabarreig amb el barranc de Carbonera fins a la font de Sant Julià (part de la ZPC-SE-13)

3. Parc de Maria Rúbies fins a l'aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa (part de la ZPC-NP-09 i part de la
ZLLSM-SE-41)

4. Pantà de la Serreta

5. Séquia de Torrelameu fins al pont del poble de Térmens (ZLLSM-SE-34)

6. Pantà del Molí

7. Barranc sec de Cal Cel al límit dels termes municipals de Ponts-Artesa de Segre fins a la presa de
l'embassament de Rialb (ZPC-SE-12a i ZPC-SE-12b)

8. Molí de l'Esquerrà a les Roquetes de Balaguer fins a les Roquetes de Gerb en front del poble de Gerb (part
de la ZPC-SE-17 i part de la ZLLSM-SE-32)

9. Pantà de la Serra

Conca del Ter
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1. Pont de Sant Julià de Llor a Anglès fins a la presa del Pasteral (ZPC-TE-15)

2. Nucli urbà de Montesquiu fins a la Farga de Bebié (part de la ZPC-TE-10)

3. La Teuleria fins al pont de Salgueda (part de la ZLLSM-TE-17)

(23.048.055)
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Annex IV
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Annex V
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