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Zones de Salmònids 
Períodes hàbils: Baixa muntanya. Des del 17 de març fins al 2 de setembre, ambdós inclosos.  
En les zones de pesca controlada sense mort i zones lliures sense mort incloses en aigües de baixa 
muntanya s’hi permet la pesca fins el 30 de setembre. 
                              Alta muntanya. Des del 12 de maig fins al 30 de setembre, ambdós inclosos. 
Horaris hàbils: Des d’una hora abans del sol ixent fins a una hora després de la posta, d’acord amb l’horari oficial. 

Quotes i longituds:   Zones de pesca controlada 4 exemplars de més de 22cm. 
                                    Zones de pesca controlada límit amb Aragó  5 exemplars de més de 22cm 
El pla tècnic pot establir longituds màximes de captures. 
El pescador haurà d'abandonar la zona de pesca controlada, un cop hagi assolit la quota de captura establerta en el pla 
tècnic de gestió piscícola. 
 Hams autoritzats: 
Zones de pesca sense mort: Només hams simples sense arponet amb l’arponet aixafat. 
 
Zones de pesca amb mort:  Hams simples amb arponet 
                                               Hams triples(peixets artificials,cullereta i esquers ondulants, sense arponet o amb l’arponet   
                                               completament aixafats.               
Esquers autoritzats: 
Zones de pesca sense mort i Zones lliures sense mort:Fuet o cua de rata, buldau amb 2 mosquits i cullereta. 
                     La cullereta en moltes d’aquetes zones estarà prohibida, consultar Annex IV 
Zones de pesca controlada amb mort: Tots els esquers artificials,el buldau amb 3 mosquits,els esquers naturals que 
formin la dieta natural de les truites; cucs de terra, dragues,perles,cucs de funda,perles, grills, saltamartics,(efemeròpters, 
tricòpters, ortòpters...) 
Les zones de pesca controlada que delimiten amb la Comunitat Autònoma d’Aragó seran objecte d’una 
regulació especial, ajustada a ambdues Comunitats. 
S’autoritza la pesca amb plom d’arrossegament únicament en els embassaments.  
Es consideren esquers artificials les culleretes, les nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre 
de similar naturalesa. 
Es considera esquer natural els animals vius o morts, llurs restes, ous i embrions, els vegetals, els productes d’origen 
alimentari, barrejats o elaborats.   
Estris autoritzats Únicament la canya de pescar. 1 canya per pescador, llevat en embassaments on se’n poden usar 2  
( Pescar amb qualsevol altre estri o mitjà està prohibit) 
Ús del salabre: En les aigües declarades de salmònids i en zones de pesca controlada intensiva, tot pescador haurà de 
disposar i fer ús del salabre per a l’extracció dels peixos del medi natural. 

Navegació: Per a l’exercici de la pesca recreativa i esportiva s’autoritza l’ús d’embarcacions i artefactes complementaris 
al bany (“patos”, caiacs, canoes, catamarans...), sen perjudici de la resta de normativa de  l’organisme de conca,del 
compliment de les mesures establertes per la prevenció de l’expansió de les espècies exòtiques invasores 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. 
Pesca a la Val d’Aran. La pesca a la Val d’Aran es regularà d’acord amb el règim especial de la Val d’Aran 

Pesca en aigües compartides amb la Comunitat Autònoma d’Aragó. En aquestes aigües, és vàlida tan la 
llicència de pesca de Catalunya com la llicència de pesca d’Aragó.  
Per consultar només especifiques Art 10 del la Resolució. 
Zones de reserva genètica de truites: En aquestes zones podran existir ZPC amb mort, i els esquers permesos 
seran tots els autoritzats per aquestes zones. 

Refugis de pesca:  Annex III. En aquests, l’exercici de la pesca hi és prohibida de forma temporal o indefinida. 
Totes les masses d’aigua no delimitades com a zones lliures sense mort o zones de pesca controlada seran considerades 
com a refugis de pesca.  
Les delimitacions cartogràfiques de les zones lliures sense mort i les zones de pesca controlada es poden 
consultar al “Visor de Caça i Pesca Continental”, al web (www.gencat.cat/pesca/continental). 

Senyalització:Els refugis, les zones lliures sense mort i les zones de pesca controlada s’han de senyalitzar al 
començament i al final, i s’han de deixar, com a mínim, cinc-cents metres d’espai entre senyal i senyal. 
Cada zona de pesca controlada disposarà d’una matrícula. Els dos primers dígits indicaran la conca hidrogràfica a la qual 
pertany. Els dos següents, separats per un guionet indicaran el número de la zona de pesca controlada. Finalment, es 
podrà afegir la lletra “A” indicant que el tram és amb mort,  o la lletra “B” indicant que el tram és sense mort o una “A/B” 
indicant que en la zona s’hi pot practicar la pesca amb mort o sense mort depenent del permís obtingut. 
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Zones de ciprínids 
Períodes hàbils: Tot l’any. 
Horaris hàbils: Des d’una hora abans del sol ixent fins a una hora després de la posta, d’acord amb 
l’horari oficial. La pesca en horari nocturn es podrà autoritzar en cas de competicions esportives 
degudament justificades. “Embassament de Riba-roja i Flix” i matrícula EB-01 te una regulació especial 
detallada a l’apartat 10 de la present Resolució. 
Quotes i longituds: L’anguila (Anguilla anguilla), la bagra (Squalius laietanus i Squalius cephalus.), el 
barb de graells (Luciobarbus graellsii), el Gobi ibèric (Gobio lozanoi) dins la conca del Ebre i el Foxí 
(Phoxinus bigerri) dins la conca del Ebre,  es pescaran en la modalitat sense mort. 
La carpa (Cyprinus carpio) i la tenca (Tinca tinca) es pescaran en la modalitat sense mort, llevat que el 
pla tècnic de gestió piscícola n’estableixi el seu aprofitament o sacrifici. 
Per l’espècie carpí (Carassius auratus), el pescador/a podrà elegir-ne el sacrifici o el retorn a les aigües 
de procedència.  
Espècies eurihalines: 10kg, en total, de les espècies de llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera 
(Chelon labrosus), llissa calua (Liza ramada), llissa petita (Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus), 
llissa galta roja (Liza aurata), el joell (Atherina boyeri) i el rèmol de riu (Platichthys flesus) .  
Si es captura una peça de pes superior a l’autoritzat l’excés no serà computable en el total.  
Manteniment en viu de les captures en les aigües de ciprínids:Es permet el manteniment en viu de 
les captures als participants de competicions, trobades o entrenaments d’aquestes autoritzades pel 
departament competent, llevat de les espècies introduïdes o exòtiques s’eliminaran de manera 
immediata. 
Únicament es permet l’ús del “rejón” o sac de retenció per al manteniment en viu de les captures. Queda 
totalment prohibit l’ús de cubells, galledes, cordes, “stringers” i materials similars passats per l’opercle del 
peix o que els causin ferides per al seu manteniment en viu. 
Finalitzada l’acció de pesca, els exemplars capturats s’hauran de retornar a les aigües de procedència.  
Hams autoritzats: La pesca amb esquers naturals és permesa amb hams simples amb o sense arponet 
amb un màxim de dos hams en la mateixa línia.  
La pesca amb esquers artificials és permesa amb hams simples o triples amb o sense arponet 
Esquers autoritzats: Es permet l’ús d’esquers artificials i naturals no prohibits en la Llei 22/2009, del 23 
de desembre d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 
Es permet, llevat de prohibició expressa que figurarà en el corresponent pla tècnic de gestió piscícola, 
l’ús del grumeig amb esquers naturals i engolats elaborats exclusivament per a la pesca dels ciprínids. 
Aquests no podran 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 els que continguin feromones, hormones o laxants. 
Estris autoritzats Únicament la canya de pescar. Màx. 2 canyes per pescador ( Pescar amb qualsevol 
altre estri o mitjà està prohibit). 
Navegació: Per a l’exercici de la pesca recreativa i esportiva s’autoritza l’ús d’embarcacions i artefactes 
complementaris al bany (“patos”, caiacs, canoes, catamarans...), sen perjudici de la resta de normativa 
de  l’organisme de conca,del compliment de les mesures establertes per la prevenció de l’expansió de les 
espècies exòtiques invasores 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. 
Pesca en aigües compartides amb la Comunitat Autònoma d’Aragó. En aquestes aigües, és vàlida 
tan la llicència de pesca de Catalunya com la llicència de pesca d’Aragó.  
Per consultar normés específiques Art.10 de la Resolució. 
Refugis de pesca:  Annex III. En aquests, l’exercici de la pesca hi és prohibida de forma temporal o 
indefinida. 
Totes les masses d’aigua no delimitades com a zones lliures sense mort o zones de pesca controlada 
seran considerades com a refugis de pesca.  
Les delimitacions cartogràfiques de les zones lliures sense mort i les zones de pesca controlada 
es poden consultar al “Visor de Caça i Pesca Continental”, al web 
(www.gencat.cat/pesca/continental). 
Senyalització:Igual que en les aigües de salmònids. 
  
 



 
                  Zones de pesca controlada intensiva 

 
 

                                                     Esquers prohibits 
En totes les aigües: L’ús de peixos, crustacis o mol·luscs vius o morts per a la pesca, i també 
d’insectes que no pertanyin a la fauna local. S’exceptua d’aquest precepte la zona de pesca 
controlada amb nom “ embassament de Riba-roja i Flix” i matrícula EB-01 on s’hi permet l’ús 
de sardina morta. 
En aigües de salmònids: El grumeig i la pesca amb la tenya o cuc de la mel (Galleria 
mellaeonella), les larves de les mosques o altres dípters conegudes com a asticot, les 
“masilles” i tots el esquers naturals que no formin part de la dieta natural de les truites; blat de 
moro,pa,etc... 
Captura de crustacis al·lòctons: L’ús de xarxes, ralls, nanses i elements similars resten prohibits, 
llevat d’autorització efectuada per part del departament competent, sempre que s’estableixi per raons 
tècniques, biològiques, científiques, tradicionals o educatives. 
 

                 Control i eradicació de crustacis al·lòctons 
Per al control i eradicació dels crustacis cranc roig o americà (Procambarus clarkii) i cranc senyal 
(Pacifastacus leniusculus), únicament es permeten com a arts de pesca els llantions. Cada pescador/a 
en pot utilitzar un màxim de vuit, col·locats en una extensió màxima de trenta metres. El pescador/a ha 
d’estar present en tot moment a la zona on es col·loquin aquests arts de pesca. 
S’entén per llantions els aparells formats per dos o mes anelles de metall amb una xarxa al seu interior, 
que solen tenir forma de bossa i on els crancs són atrapats únicament quant es realitza l’acció de recollir 
l’aparell mitjançant una corda o una perxa. 
 
Es prohibeix l’ús de llantions a les comarques de Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Cerdanya, Ripollès, Garrotxa i l’Alt Urgell aigües amunt del pont d’Espia. També en els rius o trams de riu 
següents: riera de Merlès, riera Major, ribera Salada, Aiguadora, riera d’Osor, el Brugent, riu de Glorieta. 
S’exceptuen les actuacions destinades a la conservació i recuperació del cranc autòcton 
(Austropotamobius pallipes) aprovades pel departament competent. 
 
El sacrifici de crustacis s’ha de fer mitjançant l’extracció del telson (últim segment del abdomen). 
 
 

                                  Reserves genètiques de truita 
Els estanys i llacs aïllats de la xarxa fluvial s’exclouen de la reserva genètica, llevat que s’especifiqui el 
contrari. 
En aquestes zones podran existir ZPC amb mort. 

 

Períodes hàbils: Tot l’any o el que fixi el pla tècnic de gestió piscícola. 
Horaris hàbils: Des d’una hora abans del sol ixent fins a una hora després de la posta, d’acord amb 
l’horari oficial. 
Quotes i longituds: Zones de pesca intensiva  5 exemplars de més de19 cm. 
Hams autoritzats: Qualsevol tipus dels autoritzats per a les zones de salmònids i ciprínids. 
Esquers autoritzats:Qualsevol dels autoritzats per ales zones de salmònids i ciprínids. 
Estris autoritzats:Únicament la canya de pescar.( Pescar amb qualsevol altre estri o mitjà està prohibit). 
Navegació i Senyalització: Igual que en  les zones de ciprínids i salmònids. 
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Espècies protegides Espècies pescables Espècies al·lòctones  

 
1. Fartet (Aphanius iberus)    
2. Cavilat (Cottus hispaniolensis) 
3. Samaruc (Valencia hispanica)  
4. Espinós (Gasterosteus gymnurus)  
5. Barb cua-roig (Barbus haasi)  
6. Llop de riu (Barbatula quignardi)  
7. Llop (Cobitis paludica) 
8. Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) 
9. Barb de muntanya (Barbus 

meridionalis) 
10. Madrilla (Parachondrostoma miegii) 
11. Agulleta de riu (Syngnathus abaster) 
12. Madrilleta roja (Achondrostoma 

arcasii) 
13. Guerxa (Alosa alosa) 
14. Saboga (Alosa fallax) 
15. Esturió (Acipenser sturio) 
16. Llamprea de mar (Petromyzon 

marinus) 
17. Cranc de riu ibèric ( 

Austropotamobius pallipes)  
 

 
 
 
 
 
 
 

18. Truita comuna (Salmo trutta) 
19. Bagra (Squalius laietanus i Squalius 

cephalus)  
20. Barb de graells (Luciobarbus 

graellsii) 
21. Anguila (Anguilla anguilla) 
22. Carpa (Cyprinus carpio) 
23. Tenca (Tinca tinca)  
24. Llobarro (Dicentrarchus labrax) 
25. Llisa vera (Chelon labrosus) 
26. Llisa petita (Liza saliens) 
27. Llisa galta-roja (Liza aurata) 
28. Llisa calua (Liza ramada) 
29. Joell (Atherina boyeri) 
30. Llisa llobarrera (Mugil cephalus) 
31. Rèmol de riu (Platichthys flesus) 
32. Gobi ibèric (Gobio lozanoi) dins la 

conca del Ebre 
33. Foxí (Phoxinus bigerri) dins la conca 

del Ebre 
 

34. Silur (Silurus glanis) 
35. Peix gat (Ameiurus melas)  
36. Peix sol (Lepomis gibbosus)  
37. Salvel·lí (Salvelinus fontinalis) 
38. Perca americana (Micropterus 

salmoides) 
39. Luci (Esox lucius) 
40. Alburn (Alburnus alburnus) 
41. Gambussia (Gambussia holbrooki)  
42. Peix gat puntejat (Ictarulus 

punctatus) 
43. Pseudorasvora (Pseudorasvora 

parva) 
44. Rutil o madrilleta vera (Rutilus 

rutilus) 
45. Sandra (Sander lucioperca) 
46. Perca (Perca fluviatilis) 
47. Gardí (Scardinius erythrophthalmus) 
48. Brema blanca (Abramis bjoerkna) 
49. Dojo (Misgurnus anguillicaudatus) 
50. Carpa herbívora (Ctenophayngodon 

idella) 
51. Gobi (Gobio lozanoi) fora la conca 

del Ebre 
52. Foxí (Phoxinus bigerri) fora la conca 

del Ebre 
53. Cranc senyal (Pacifastacus 

leniusculus) 
54. Cranc americà (Procambarus clarkii) 
55. Qualsevol altra de nova aparició que 

no sigui considerada autòctona 
 
 

 
Espècies protegides: No poden ser objecte de pesca, captura ni aprofitament, tenint que ser 
retornades a l’aigua de la forma menys lesiva possible en cas de captura accidental. 

Espècies pescables: Poden tenir un aprofitament pesquer d’acord amb la present resolució. 
Espècies al·lòctones: No podran ser retornats al medi natural, i s’haurà de procedir a la seva 
eliminació o retirada del medi natural, excepte per raons d’investigació.  
S’han de  sacrificar en el moment de la seva captura, sigui quina sigui la seva longitud i en cap cas es 
poden mantenir en viu en sacs de retenció. Un cop sacrificades, el pescador les ha d’eliminar com a 
residu orgànic o destinar-les a l’autoconsum.  

 
Truita irisada (Oncorhynchus mykiss) S’hauran de sacrificar tots els exemplar capturats 
independentment de la seva mida, en el moment de la seva captura, llevat dels presents en 
les zones de pesca controlada intensiva, la quota dels quals es regularà d'acord amb el pla 
tècnic de gestió piscícola. 
En cap cas se’n podrà fomentar la seva expansió. Esta prohibida la seva repoblació excepte 
en zones aïllades, on no pugui entrar amb contacte amb la fauna piscícola autòctona. (Canal 
Gavet NP-08a/NP-08b i Pantà Vallmanya TO-02) 
 
 
 
 
 



Per les normes específiques i límits de cada zona consultar: 
ANNEX I.   CLASSIFICACIÓ DE LES MASSES D’AIGUA 
ANNEX II.  RESERVES GENÈTIQUES. 
ANNEX III. REFUGIS DE PESCA. 
ANNEX V.   ZONES DE PESCA CONTROLADA DE LES AIGÜES CONTINENTALS. 
ANNEX IV. ZONES LLIURES SENSE MORT DE LES AIGÜES CONTINENTALS. 
 
 Identificació d’estris de pesca. 
 

                                                                 .  
 
Ham triple amb arponet                                            Ham simple amb arponet 
 
 

                                     
Aparells de pesca amb Buldau 5 i 4 mosques. 

Només autoritzats: 2 mosques a les ZPCSM 

                               3 mosques a les ZPCAM 

                               4 mosques al límit amb l’Aragó 

                       Rejon o sac de retenció únic mitjà autoritzat                                
                                                                per a la retenció dels peixos.                                    
 
Salobre obligatori disposar-ne i fer-ne us per extreure els peixos de l’aigua, en les zones de 
salmònids i  ZPCI.       
 
 
 
Llantió per al control de crustacis.                        Cullereta 3 hams amb arponets. 
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       Esquers ondulants.                                                            Culleretes un sol ham. 
 

                              
 
   Peixets artificials.                                                  Macilla. 
 

                             
 
 Esquers fuet o cua de rata: 
 
 
Alguns tipus de nimfes.                                                       Alguns tipus de mosques seques. 
 

                                                         
  



Zones de Pesca Controlada 
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ESPÈESPÈESPÈESPÈCIES MÉS COMUNES A LES CIES MÉS COMUNES A LES CIES MÉS COMUNES A LES CIES MÉS COMUNES A LES 

AIGÜESAIGÜESAIGÜESAIGÜES CONTINEN CONTINEN CONTINEN CONTINENTALS DE TALS DE TALS DE TALS DE 

CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    
                                             

                                                                 
 
                                          ESPÈCIES ALÒCTONES 
 
SACRIFICI IMMEDIAT i en cap cas es poden retenir vives ( per a consum o eliminar 
com a residu orgànic) 
 
 

 
Brema blanca    (Blicca 

bjoerkna)               

 
 

Madrilleta vera ( Rutilus rutilus  
Cran senyal. ( Pacifastacus 

leniusculus) 
 

 

 

 

 

Salvel.lí (Salvelinus fontinalis)              
 

Gardí (Scardinius erythrophthalmus)        

 
Alburn (Alburnus alburnus) 

 

 
Perca (Perca fluviatilis)              

 

 

 
Luciperca (Sander lucioperca)                 

 
 

Perca americana (Micropterus 

salmoides) 

 

 
 

Silur (Silurus silurus)                  

 

 
Peix gat ( Amaiurus melas)                

 
Peix gat americà ( Ictalurus 

punctatus) 

 
Peix sol (Lepomis gibbosus)                        

 
Luci ( Esox Lucius)                                   

Cranc roig o americà (Procambarus 

clarkii) 



 
Truita irisada (Oncorhyncus mykiss)  

A excepció de les Zones de pesca controlada Intensiva 

 

 
                                                    
                                                                       

                
 

ESPECIES PESCABLES 
 
+ 

PESCA SENSE MORT – RETORN IMMEDIAT A L’AIGUA ( procurar evitar 
danys ) 

   
 

 
Barb de muntanya (Barbus 

meridionalis)  

                   

  
Barb comú (Barbus graellsii)       

Carpa ( Cyprinus carpio) 
Llevat que el pla tècnic estableixi el seu 
sacrifici. 

 
Bagra (Squalius laietanus)          

 
Anguila ( Anguilla anguilla)         

 
Gobi ( Gobio lozanoi ) 

 
Tenca ( Tinca tinca )            

Llevat que el pla tècnic estableixi el seu 

sacrifici.                         

  

 
 
 
 PESCA AMB MORT O SENSE MORT 
 

 

 
 
 Truita comuna (Salmo trutta)                               

 

 

 

 
 
Carpí ( Carassius auratus)     
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Preus Zones de Pesca 2012 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Divendres de 19.30 a 21 h 
Apartat Correus núm. 40 

Pavelló Poliesportiu “ El Juncar “. Sala 1 
25620 Tremp ( Pallars Jussà ) 

 
mòbil: 620 282 272 

 

http://www.tremp.cat/sptremp  

correu: sptremp@gmail.com 

 
 


