Pesca 2021

ca

Rius: 03/04/2021 - 17/10/2021
Estanys: 12/06/2021 - 01/11/2021

RIUS VALIRA D'ORIENT I VALIRA DEL NORD

Acotat intensiu
de Tristaina

Acotat sense mort del Parc
Natural de la Vall de Sorteny

Estany Segon, estany Tercer i els rius
entre els tres estanys

Rius: la Serrera, la Cebollera, Sorteny
i l'Estanyó

12/06/2021 - 01/11/2021

12/06/2021 - 01/11/2021

Acotat sense mort de
l'Estany del Mig de
l’Angonella
12/06/2021 - 01/11/2021

Prohibit conservar i transportar exemplars de
menys de 30 cm

12/06/2021 - 01/11/2021

Acotat sense mort de
l’estany Primer de Tristaina

Estany: de l'Estanyó

Acotat sense mort de la Cortinada
03/04/2021 - 17/10/2021
Barranc: d'Arans

Pont: del Vilar (Valira del Nord)

Obligatori portar i ajudar-se d’un salabret per a
treure els peixos de l’aigua

Rius Valira d'Orient i
del Nord

Sistema autoritzat: esquer artiﬁcial d’un sol ham
sense arpó o amb l’arpó aixafat

Riu: d’Arinsal

Gran Valira

Riu: del Forn

Gran Valira

ACOTAT DEL CERCLE DELS PESSONS

Pont: del Llarg

Salvelinus

Tots els exemplars s’ han de tornar vius a l’aigua

Quantitat autoritzada de captura i transport:
8 exemplars (4 per permís d'acotat)

Pont: de la Baladosa

12/06/2021 - 01/11/2021

ACOTAT SENSE MORT

Prohibit conservar i transportar exemplars de
menys de 20 cm

03/04/2021 - 17/10/2021

Estany de l'Estanyó

Quantitat autoritzada de captura i transport: 8
exemplars

ACOTAT INTENSIU

Acotat sense mort d'Incles

03/04/2021 - 17/10/2021

12/06/2021 - 01/11/2021

Acotat sense mort
d’Encamp

Acotat sense mort d’Erts
03/04/2021 - 17/10/2021
Barranc: del Mamó

Acotat sense mort
de l'estany de les Canals
Roges (Siscaró)

03/04/2021 - 17/10/2021

Riu: d’Arinsal

Riu: Aixec

Acotat intensiu de
l'estany d'Engolasters

Pont: de FEDA

Acotat sense mort del
estany Primer dels Pessons

14/03/2021- 14/11/2021

12/06/2021 - 17/10/2021

Prohibit conservar i transportar exemplars de
menys de 23 cm
Quantitat autoritzada de captura i transport:
4 exemplars

Acotat del Cercle de Pessons
(excepte estany Primer)
12/06/2021 - 17/10/2021

ALTRES ZONES
Prohibit conservar i transportar exemplars de
menys de 20 cm
Quantitat autoritzada de captura i transport:
8 exemplars
Hom recomana portar i ajudar-se d’un salabret
per a treure els peixos de l’aigua

Acotat sense mort del Gran Valira
14/03/2021 - 14/11/2021
Riu: junció de les dos Valires i
part baixa del riu d'Os ﬁns al
pont de la ITV.

Frontera: Espanya

Estanys i rius

Acotat sense mort de
l'estany del mig
d'Ensagents
12/06/2021 - 01/11/2021

PERILL. Creixement sobtat del riu
https://www.feda.ad/energia-i-meteo/energia/desguas

La pràctica de la pesca
LA LLICÈNCIA DE PESCA
La llicència de pesca de temporada està composta pel carnet de pescador,
personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada
en curs. El port dels dos documents és obligatori per practicar la pesca.
Els pescadors, residents o no, que disposen del MIL (o del certiﬁcat electrònic)
i del carnet de pescador poden renovar la llicència de pesca de la temporada
mitjançant el pagament per e-Tràmits (https://www.e-tramits.ad).
Si el pescador no disposa d’un MIL (o del certiﬁcat electrònic) ha de pagar
directament la llicència de temporada als serveis de tràmits de l’ediﬁci
administratiu del Govern o dels comuns.
El carnet de pescador es demana als serveis de tràmits de l’ediﬁci
administratiu del Govern o dels comuns. A la sol·licitud cal adjuntar -hi una
fotograﬁa actual en color de 3,5 x 4,5 cm i la còpia d’un document oﬁcial
d’identitat amb el domicili vigent, per als pescadors estrangers no residents.
Es pot tramitar la renovació del carnet per correu electrònic enviant el formulari
(https://tramits.govern.ad/tramits/I1T001.pdf) a admin.pesca@govern.ad,
amb la foto corresponent (escanejada en color).
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Les llicències turístiques de pesca, així com els permisos d’acotats i de pesca
sense mort, es poden obtenir per l’aplicació de Pesca en línia:
https://tramits.govern.ad/LlicenciesPesca/
Els preus inclouen la quota de soci de la Federació Andorrana de Pesca
(www.facip.com).

EL PERMÍS D'ACOTAT DE PESCA
El permís d’acotat de pesca és el document personal i intransferible, la
tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la pesca als acotats
de pesca, a més de ser titular de la corresponent llicència de pesca.
Solament es pot obtenir 2 permisos d'acotat amb captura per dia i per
pescador.

PESCA SENSE MORT
La pesca sense mort es practica obligatòriament amb esquers artiﬁcials
d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat, i consisteix en
retornar vius immediatament a l’aigua els exemplars capturats. Els peixos
capturats han de ser extrets de l’aigua obligatòriament amb l’ajuda d’un
salabret. Els titulars de les llicències de pesca o de permisos d’acotat de
pesca sense mort han de dur obligatòriament un salabret.
+ informació dels acotats de pesca
https://www.patrimoninatural.ad/pesca/zones-de-pesca

i

Normativa
Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic del 28 de juny del 2002 (BOPA
14056)
Reglament de la pesca del 25 de febrer del 2010 (BOPA 22012), modiﬁcat
el 11 de febrer del 2015 (BOPA 27018)
Ordres ministerials relatives a la temporada de pesca en curs.

Sanció: 30 € - 150 €
• Pescar, transportar o estar en possessió de peixos pescats sense portar la
documentació de pesca.

Sanció: 150,01 € - 300 €
• Pescar, transportar o estar en possessió de peixos o altres éssers aquàtics
sense disposar de la documentació de pesca corresponent.
• Sobrepassar el límit autoritzat, conservades i/o transportades) (+30€/unitat).
• No tornar a l’aigua els peixos la mida dels quals sigui inferior a la reglamentària (+ 60 €/unitat).
• Pescar en dies i hores inhàbils. Solament es pot pescar durant el dia, entès
com a tal el temps comprès entre la punta del dia i el primer foscant.
• Pescar amb més d’una canya alhora, unint dues canyes o amb un sistema
similar.
• Pescar emprant esquers prohibits, com ara asticots, peixos vius o morts,
ous de peix o formatge.
• No tornar immediatament a l’aigua els peixos pescats, essent titular de la
llicència o el permís d’acotat de pesca sense mort.
• Està prohibit introduir peixos i/o espècies aquàtiques a les aigües.

Sanció: 300,01 € - 1.500 €
• Pescar fora de la temporada de pesca establerta. Pescar en vedats.
Pescar amb barques o aparells ﬂotants. Vendre i comprar exemplars pescats en aigües públiques.
• No retornar immediatament a l’aigua els peixos pescats en trams o acotats declarats de pesca sense mort.

Sanció: 1.500,01 € - 3.000 €
• Pescar tenint retirada la llicència o havent estat privat d’obtenir-la per resolució administrativa o judicial ferma.
• Pescar amb sistemes no autoritzats.
Els agents del Cos de Banders, en el moment de constatar la infracció,
procedeixen al comís cautelar dels peixos i dels éssers aquàtics
conservats, així com dels instruments emprats. Quan l’infractor és una
persona no resident al Principat, qualsevol atestat d’infracció comporta
l’obligatorietat per part de l’infractor, abans d’abandonar el país, de deixar
un dipòsit, ﬁança o aval bancari equivalent a la quantia màxima de la
sanció prevista en l’atestat d’infracció.

Llei de pesca: https://www.bopa.ad/bopa/014056/Pagines/28A2A.aspx.
Reglament de la pesca: https://www.bopa.ad/bopa/022012/Pagines/621D6.aspx
Ordre Ministerial anyal:
https://www.bopa.ad/bopa/033029/Documents/GF20210222_15_00_38.pdf

TARIFES 2021
LLICÈNCIES TURÍSTIQUES

LLICÈNCIA DE TEMPORADA

PERMISOS D’ACOTATS DE PESCA

Andorrans i residents, menors de 14 anys

0,00

Llicència turística diària

20,00

Pesca intensiva d’un màxim de 4 captures

7,50

Andorrans i residents, menors de 18 anys

8,00

Llicència turística diària <14 anys

10,00

Pesca sense mort

2,00

Andorrans i residents, menors de 65 anys

53,40

Llicència turística diària sense mort

10,00

Acotat del Cercle dels Pessons

7,50

Andorrans i residents, majors de 65 anys

26,70

Llicència turística diària sense mort <14 anys

3,50

Andorrans i residents, sense mort

26,70

Llicència turística 3 dies

40,00

Pesca educativa d’un màxim de 4 captures
(<14 anys)

Andorrans i residents, CONAVA

0,00

Llicència turística 3 dies <14 anys

20,00

Llicència turística 3 dies sense mort

20,00

Estrangers
Estrangers, sense mort

120,00
53,40

5,00

Llicència turística 3 dies sense mort <14 anys 10,00

Pesca en línia
Amb tan sols uns clics podeu

comprar les vostres llicències
turístiques i permisos d’acotats.
https://tramits.govern.ad/LlicenciesPesca/
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