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Resolució per la qual s’autoritza el segon calendari de concursos de pesca 
en aigües continentals per a 2023  
 
Antecedents 
 
En data 01 de gener de 2023, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
(FCPEiC) tramet a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi el llistat 
del primer trimestre de concursos de pesca en aigües continentals per a 2023 i en 
sol·licita la corresponent autorització. 
 
En data 10 de gener de 2023, la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi tramet a la FCPEiC la carta de pagament a pagar en concepte de taxes de 
concursos de pesca 2023.  
 
En data 19 de gener de 2023, la FCPEiC realitza el pagament de les taxes d’acord amb la 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 
 
En data 23, 24 i 26 de febrer de 2023, i dels dies 27, 28 de febrer de 2023 i de 1, 2, i 13 
de març de 2023, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEiC) tramet a 
la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi sol·licituds i modificacions 
del llistat del segon calendari de concursos de pesca en aigües continentals per a 2023 i 
en sol·licita la corresponent autorització.  
 
En data 20 de març de 2023, la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi tramet a la FCPEiC la carta de pagament a pagar en concepte de taxes de 
concursos de pesca 2023.  
 
En data 22 de març de 2023, la FCPEiC realitza el pagament de les taxes d’acord amb la 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

 
2. Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 

continentals. 
 

3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions 
públiques. 

 
4. Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
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5. Real decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores, modificat per la Sentencia de 16 de març de 2016, de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem. 

 
6. Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de 

competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 
7. Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de 

creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 
8. Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 

9. Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona 
amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge 
autòctona protegida.  

 
10. Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la que s’ordena la pesca a les aigües 

continentals de Catalunya durant la temporada 2023. 
 

11. 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. 

 
Resolc 
 
Autoritzar els concursos de pesca en aigües continentals de l’any 2023 que figuren als 
annexos I, II, III i IV, d’acord amb les condicions que s’estableixen a continuació: 
 

1. Aquesta autorització fa referència exclusivament a la realització de l’activitat 
esportiva de pesca en aigües continentals i en cap cas autoritza l’acampada ni la 
realització d’activitats amb risc d’incendis forestals, que es regeixen pel Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis. 
D’acord amb l’article 14 del Decret 64/1995, de 7 de marc, resta prohibit realitzar 
foc en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, i aquesta 
prohibició inclou entre d’altres la utilització de fogons de gas i barbacoes. 
 

2. Aquesta autorització no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització per part 
d’altres organismes, en especial en el cas dels concursos que es realitzin dins 
d’un espai natural de protecció especial, d’acord amb l’article 6 del Decret 
148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques 
i esportives que poden afectar les espècies de fauna salvatge, i la resta de 
normativa que regula els espais naturals de protecció especial. 

 
3. L’entitat que celebra el concurs de pesca en aigües continentals ha de tenir cura 

de la zona de pesca, netejar-la i recollir les deixalles generades derivades de la 
celebració i endur-se-les. 
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4. L’entitat que celebra el concurs de pesca ha de senyalitzar el tram on es durà a 
terme. Finalitzat el concurs, ha de retirar totes les senyals. 
 

5. Els responsables de les entitats que celebren els concursos de pesca en aigües 
continentals han de disposar de l'autorització durant tot el desenvolupament de 
l’activitat i han de vetllar pel seu compliment. 
 

6. A les espècies exòtiques de peixos se’ls donarà el tractament que figuri a la 
Resolució anual per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de 
Catalunya durant la temporada 2023. 
 

7. L’entitat que celebra el concurs de pesca ha respectar l’article 19 de la Resolució 
ACC/483/2023, referent a la restricció de realitzar concursos de pesca dins de 
ENPE, i concursos nocturns dins de ENPE i XN2000. 
 

 
Notificació 
 
Us notifico la resolució d'acord amb els articles 40 a 42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

 

Termini de presentació de recurs 
 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. Podeu interposar recurs d’alçada 
davant del Secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
 
Directora General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi 
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