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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
RESOLUCIÓ
TES/1850/2012, d’1 d’agost, per la qual s’estableix la classiicació dels embassaments, estanys i trams dels rius de les conques internes de Catalunya a efectes de
la navegació i el bany.
L’article 64 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret
849/1986, d’11 d’abril, estableix que els organismes de conca han de classificar els
embassaments, els estanys i les llacunes compresos dins els seus àmbits geogràfics
respectius d’acord amb les possibilitats que presentin per a la navegació amb rems,
amb vela i amb motor, així com per al bany. L’article 66 del mateix Reglament
preveu que també poden establir un sistema de classificació, similar al d’estanys,
llacunes i embassaments, per als trams de riu en què sigui convenient d’acord amb
les seves condicions de navegabilitat.

En compliment d’aquest mandat, el president de la Junta d’Aigües va dictar la
Resolució de 19 de gener de 1995, sobre la classificació dels embassaments compresos en les conques internes de Catalunya pel que fa a les possibilitats que presenten
per a la navegació i l’ús de bany. La dita Resolució ha estat modificada parcialment
mitjançant les resolucions de l’Agència Catalana de l’Aigua MAH/3367/2004, de
18 de novembre, i MAH/2364/2005, de 19 de juliol, pel que fa a la classificació
de l’embassament de la Baells i a la classificació de l’embassament de Boadella,
respectivament.

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha detectat la presència d’espècies invasores a alguns embassaments de les conques internes de Catalunya, es considera
necessari revisar l’esmentada classificació dels embassaments, estanys i trams
de riu a les conques internes, a fi d’evitar la propagació d’aquest tipus d’espècies
invasores, molt particularment del musclo zebrat.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha assumit les funcions d’ordenació dels
usos i d’administració i control de la qualitat del domini públic hidràulic a les conques compreses íntegrament al territori de Catalunya, d’acord amb l’article 117 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, i que l’Agència Catalana de l’Aigua gaudeix de la condició d’Administració
hidràulica de les conques internes de Catalunya, responsable d’exercir les funcions
que el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, atribueix als organismes de conca;
Atès que, d’acord amb l’article 60.1.f) del Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya, aprovat pel Decret 188/2010, de 23 de novembre, les declaracions responsables sobre la navegació han de preveure les mesures per evitar la
propagació d’espècies al·lòctones.
Per tant, de conformitat amb l’esmentada normativa i amb les facultats reconegudes al director de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’article 11.11 del Text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
RESOLC:
—1 Aprovar la classificació dels embassaments, dels estanys i dels trams de riu de
les conques internes de Catalunya a efectes de la navegació que estableix l’annex 1 i
les limitacions pel que fa a la navegació i al bany als embassaments de les conques
internes de Catalunya que estableix l’annex 2.

—2 Deixar sense efecte la Resolució de 19 de gener de 1995, sobre la classificació
dels embassaments compresos en les conques internes de Catalunya, pel que fa a
les possibilitats que presenten per a la navegació i l’ús de bany, i les seves modifi-
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cacions introduïdes per la Resolució MAH/3367/2004, de 18 de novembre, i per la
Resolució MAH/2364/2005, de 19 de juliol.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del director de l’Agència Catalana de
l’Aigua dins el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, sense
perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
—4 Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 d’agost de 2012
LEONARD CARCOLé GALEA
Director
ANNEx 1

Classiicació dels embassaments, dels estanys i dels trams de riu de les conques
internes de Catalunya als efectes de la navegació
Els embassaments, estanys i trams de riu de les conques internes de Catalunya es
classifiquen en les següents categories pel que fa als diferents tipus de navegació:
Categoria A, navegació prohibida
Les condicions ambientals i la incompatibilitat amb altres usos impossibiliten la
pràctica d’aquest tipus de navegació a l’embassament, estany o tram de riu.
La prohibició de navegar no és aplicable a les embarcacions destinades a vigilància, salvament, estudis científics o tècnics i embarcacions militars o similars.
No obstant això, per a la pràctica de la navegació, aquestes embarcacions han de
complir els requeriments derivats del Protocol de neteja i desinfecció de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Categoria B, navegació coninada
Navegació exclusiva a l’embassament, estany o tram de riu en qüestió, que comporta la prohibició de navegar en un altre lloc amb la mateixa embarcació en un
període temporal determinat.
La navegació confinada comporta l’aplicació dels requeriments de neteja i
desinfecció de l’embarcació d’acord amb el que estableix el Protocol de neteja i
desinfecció de l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’inclou com a annex al model
de declaració responsable de navegació.
La restricció derivada del confinament no és aplicable a les embarcacions destinades a vigilància, salvament, estudis científics o tècnics i embarcacions militars o
similars. No obstant això, per a la pràctica de la navegació, aquestes embarcacions
han de complir els requeriments derivats del Protocol de neteja i desinfecció.
Categoria C, navegació condicionada a la neteja
La navegació a l’embassament, estany o tram de riu és compatible amb la navegació en altres indrets, sempre que es posin en pràctica els requeriments de neteja
corresponents, d’acord amb el Protocol de neteja i desinfecció de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
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—1 Classificació dels embassaments i estanys de les conques internes de Catalunya
a efectes de la navegació
Conca

Nom embassament/
estany

Portbou
Muga
Ter (Freser)
Ter
Ter
Ter
Ter
Tordera (riera de Gualba)
Besòs (Mogent)
Llobregat
Llobregat (Cardener)
Llobregat (Cardener)
Llobregat (Anoia-riera de Tous)
Foix
Gaià
Riudecanyes

Portbou
Boadella
Núria
Sau
Susqueda
El Pasteral
Colomers
Santa Fe
Vallforners
La Baells
La Llosa del Cavall
Sant Ponç
Sant Martí de Tous
Foix
El Catllar
Riudecanyes

Classificació
Rem Vela Motor

A
C
B
C
A
A
C
A
A
B
C
C
A
A
A
C

A
C
A
C
A
A
A
A
A
B
C
C
A
A
A
C

A
B
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A

—2 Classificació dels trams de riu de les conques internes de Catalunya a efectes
de la navegació
Conca

Muga

Nom massa d’aigua

Aigües amunt de la resclosa
de les Escaules
Muga
De Castelló d’Empúries
a la desembocadura
Fluvià
Àrea recreativa Tussols-Basil, Olot
Fluvià
Aigües amunt de les dues rescloses
d’Esponellà
Fluvià
De Sant Pere Pescador a la desembocadura
Ter (Freser)
De Ribes de Freser a Ripoll
Ter (riera Major) Prop del càmping El Pont
Ter
De Setcases a Ripoll
Ter
De Ripoll a la Farga de Bebié
Ter
De la Farga de Bebié a Torelló
Ter
Aigües amunt de la resclosa
Ter
De Torelló a Manlleu
Ter
Manlleu
Ter
De Manlleu a la cua del pantà de Sau
Ter
Del pantà de Susqueda a la cua
del pantà del Pasteral
Ter
Del pantà del Pasteral a Bonmatí
Ter
De Bonmatí al pont de Fontajau
(camp de piragües de Salt)
Ter
Parc de les Ribes del Ter (Girona)

Classificació
Rem Vela Motor

C

A

A

C
C

A
A

A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C

A
A

A
A

C
C

A
A

A
A
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Conca

Ter
Ter
Ter
Ter
Ter
Ter

Llobregat
(Cardener)
Llobregat
(Cardener)
Llobregat
(Cardener)
Llobregat
(Cardener)
Llobregat
Llobregat
Llobregat
Llobregat
Llobregat

Nom massa d’aigua

De la Devesa de Girona al pla de Campdorà
Zona recreativa el Congost
(Sant Julià de Ramis)
Del pla de Campdorà
a Sant Llorenç de les Arenes
De les aigües tranquil·les
de Colomers a Verges
De Verges a Torroella de Montgrí
De Torroella de Montgrí
a la desembocadura
Del pantà de la Llosa del Cavall
a l’alçada d’Olius

Classificació
Rem Vela Motor

C

A

A

C

A

A

C

A

A

C
C

A
A

A
A

C

C

B

C

A

A

De Cardona a aigües avall de Valldeperes

C

A

A

Aigües amunt de la resclosa de Súria

C

A

A

De Sant Joan de Vilatorrada a Manresa
De la Pobla de Lillet
a Guardiola de Berguedà
De Guardiola de Berguedà
a la cua del pantà de la Baells
Pedret (del pantà de la Baells
a la colònia Rosal)
Aigües amunt de la resclosa de Gironella
Aigües amunt de la resclosa
de l’Ametlla de Merola

C

A

A

C

A

A

C

A

A

C
C

A
A

A
A

C

A

A

C

A

A

C

A

A

C
C

A
A

A
A

C
C
C

A
A
A

A
A
A

C

A

A

Llobregat
(riera de Calders) Zona recreativa el Llac, Navarcles
Llobregat
De Navarcles al Pont de Vilomara
i Rocafort
Llobregat
Congost de la Puda (entre Monistrol
i Olesa de Montserrat)
Llobregat
Del Prat del Llobregat a la desembocadura
Gaià
Del Pont d’Armentera fins a la cua
del pantà de Gaià
Francolí
De Farena al km 5 de la carretera TV-7044
Francolí
De Vilaverd fins a la desembocadura
Rieres
Del coll de la Teixeta
meridionals
a la cua del pantà de Riudecanyes
(barranc
del Mas)

Resta prohibida la navegació de qualsevol tipus a les masses d’aigua no incloses
a la classificació d’estanys i embassaments ni a la classificació de trams de riu.
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ANNEx 2
Limitacions pel que fa a la navegació, el bany i altres usos als embassaments de
les conques internes de Catalunya
—1 Limitacions generals en relació al bany a tots els embassaments de les conques internes de Catalunya
1.1 En general, es considera zona apta per a aquest ús la franja exterior de 50
metres d’amplada de la làmina d’aigua de l’embassament, excepte als espais on
estigui especialment prohibit.
1.2 Les zones exclusives per al bany s’han de delimitar i s’han de senyalitzar
mitjançant balises.
1.3 Es prohibeix el bany a la zona de seguretat de la presa, convenientment
senyalitzada amb balises, als embarcadors, a les zones d’amarratge, als passadissos
per a l’entrada i sortida d’embarcacions, a les zones reservades amb caràcter exclusiu
per a altres usos i on s’indiqui expressament.
—2 Limitacions generals en relació a la navegació a tots els embassaments de
les conques internes de Catalunya
2.1 L’Agència Catalana de l’Aigua, atesos els requeriments mediambientals
i de protecció del domini públic hidràulic, determina justificadament quan s’ha
assolit la càrrega màxima d’embarcacions suportable a l’embassament, i estableix
les limitacions al nombre d’embarcacions que poden estar navegant simultàniament
i la seva potència màxima.
2.2 L’Agència Catalana de l’Aigua pot ordenar la suspensió temporal de totes
les activitats o de part de les activitats a l’àmbit de l’embassament mentre durin les
operacions de desembassament pel sobreeixidor de la presa o quan així convingui
per protegir els interessos legals dels titulars de drets per a l’ús dels cabals regulats
per l’embassament o per altres causes de força major o imponderables, per tal
d’evitar possibles danys.
—3 Limitacions específiques pel que fa al bany, a la navegació i a altres usos
als embassaments de les conques internes de Catalunya
a) Embassament de Sau: resta prohibida la navegació amb motor quan la cota
de l’embassament no assoleixi els 409,50 m.
b) Embassament de Sant Ponç: resta prohibida la navegació amb motor quan la
cota de l’embassament no assoleixi els 521,50 m.
c) Embassament de la Baells:
c.1) Ús de l’embassament: regulació, proveïment i producció d’energia hidroelèctrica.
c.2) Limitacions comunes per a la navegació:
Resta prohibida a la zona de seguretat de la presa (convenientment senyalitzada
amb balises), a les zones on aquest ús estigui restringit de conformitat amb la normativa específica en matèria de protecció dels espais naturals, a la zona adjacent al
monestir de Sant Salvador de Vedella i a les zones on expressament s’indiqui.
Està prohibit l’ancoratge, ni tan sols el de caràcter temporal, a la zona de seguretat
de la presa (convenientment senyalitzada amb balises), a les zones senyalitzades
exclusivament per al bany, als passadissos d’accés d’embarcacions i a les zones on
aquest ús estigui restringit de conformitat amb la normativa específica en matèria
de protecció dels espais naturals.
Està prohibit l’amarratge o l’avarada de les embarcacions fora de les zones i
instal·lacions fixes establertes a aquest efecte.
Hi ha quatre passadissos d’accés a l’embassament (inclosos els corresponents
als dos clubs nàutics legalment constituïts i instal·lats). Aquests passadissos per a
l’entrada i sortida d’embarcacions tenen uns 20 metres d’amplada i se situen pròxims
als embarcadors i rampes d’accés.
Resta prohibida l’aturada o l’ancoratge puntual en els passadissos d’accés.
c.3) Limitacions i prohibicions per a la navegació amb motor:
Resta prohibida quan la cota de l’embassament no assoleixi els 614 metres.
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La zona per a la navegació amb motor és la que queda definida a partir dels 50
metres dels marges i de les zones restringides per a la navegació. El tipus d’embarcació amb motor preferent és la que té motor electricosolar, elèctric, de propà o
convencional de quatre temps, per aquest ordre.
Està prohibida la navegació amb motor entre la riba de l’embassament i el límit
dels 50 metres, amb l’excepció de la que es realitzi pels quatre passadissos d’accés,
i de la navegació perpendicular a les ribes quan es realitzi amb la finalitat exclusiva
d’embarcar o desembarcar persones.
Prohibida la navegació a una velocitat superior als 16 nusos, tret de la que es realitzi
pels passadissos d’accés, en els quals la velocitat màxima permesa serà de 3 nusos.
El temps d’ancoratge es limita al temps necessari i indispensable per embarcar
i desembarcar els passatgers, sense que en cap cas es pugui deixar avarada l’embarcació.
Està prohibida la navegació recreativa de motos aquàtiques amb l’excepció de les
que fan servir els serveis d’emergència dels clubs nàutics, el personal al servei de
les administracions competents en matèria de policia del domini públic hidràulic,
de protecció civil o els cossos i forces de seguretat.
Resta prohibida la navegació d’embarcacions amb una potència màxima superior
als 150 CV. S’exceptuen de l’esmentada prohibició les embarcacions homologades
per a la pràctica de l’esquí nàutic.
Està prohibida la pràctica de l’esquí nàutic fora de la zona delimitada en el plànol
consultable a l’Agència Catalana de l’Aigua i expressament senyalitzada a aquest
efecte, la superfície abalisada de la qual serà de 100 x 700 m. En aquesta zona només
es permet la navegació simultània de dues embarcacions, conduïdes per persones
qualificades i vinculades a clubs, societats esportives o a la corresponent federació.
Ateses les circumstàncies pròpies d’aquesta pràctica esportiva, en l’esmentada
zona s’autoritza excepcionalment la circulació d’embarcacions de fins a 300 CV
de potència a una velocitat màxima de 31 nusos.
L’abalisament d’una àrea per a la realització de pràctiques d’entrenament requereix
d’autorització expressa a fi i efecte de limitar o prohibir puntualment la resta d’usos
en aquest tram de l’embassament, de conformitat amb l’article 75 del Reglament
del domini públic hidràulic. En aquest sentit, les condicions a complir són les
equivalents per a la realització de qualsevol pràctica esportiva que es descriuen a
l’apartat corresponent d’aquest annex.
c.4) Limitacions i prohibicions per al bany:
A banda de les limitacions generals que estableix l’apartat 1 d’aquest annex, el
bany a l’embassament de la Baells resta prohibit a les zones on aquest ús estigui
restringit de conformitat amb la normativa específica en matèria de protecció dels
espais naturals i a la zona adjacent al monestir de Sant Salvador de Vedella.
c.5) Limitacions i prohibicions per a la pesca:
Resta prohibida a les zones exclusives per al bany, les zones d’amarratge i els
passadissos d’accés a les embarcacions.
c.6) Limitacions a tots els usos:
Està prohibida qualsevol activitat aquàtica quan es realitzin desembassaments
pel sobreeixidor de la presa.
Per a la pràctica de proves esportives en l’embassament, cal que aquestes hagin
estat organitzades per la corresponent federació o club federat, programades en el
calendari d’activitats i sotmeses al règim jurídic de la declaració responsable que
cal presentar davant l’Agència Catalana de l’Aigua. Les declaracions responsables
s’han de presentar amb una antelació mínima de tres mesos a la realització de la
prova, amb l’aportació de la documentació preceptiva.
A les zones declarades de protecció especial de conformitat amb la normativa
de protecció dels espais naturals, són aplicables les limitacions i restriccions que
estableixi el corresponent instrument de declaració.
c.7) Senyalització:
La zona de seguretat, els quatre passadissos d’accés de les embarcacions i les
zones exclusives per al bany se senyalitzen amb balises. Així mateix, s’han d’instalDisposicions
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lar plafons i rètols informatius de les característiques de l’embassament, els usos
permesos, prohibits i restringits i els accessos a cada zona.
d) Embassament de Boadella:
d.1) Limitacions a tots els usos:
Els usos regulats han de ser compatibles amb el règim d’explotació determinat
per la laminació de riuades, i estan condicionats al respecte dels usos concessionals
de proveïment urbà, reg i producció d’energia hidroelèctrica.
Amb caràcter general, tots els usos regulats, excepte el bany i la pesca, requereixen
la presentació de la declaració responsable de navegació que s’exerceix d’acord amb
el que estableix l’article 63 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril.
A les zones declarades de protecció especial d’acord amb la normativa d’espais
naturals, són aplicables les limitacions i restriccions que estableixi la disposició de
protecció corresponent.
Es prohibeix l’amarratge o l’avarada de les embarcacions fora de les zones degudament senyalitzades per a aquesta finalitat.
Per a la celebració de proves esportives, es requereix la presentació de la declaració
responsable de navegació davant de l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual es tramita
en expedient separat a la declaració que empari l’ús individualitzat corresponent.
d.2) Limitacions per a la navegació amb rems o amb vela:
Es permet a tot l’embassament, amb l’excepció de la zona de seguretat de la presa, convenientment senyalitzada amb balises, de les zones reservades per a altres
usos amb caràcter exclusiu, i de les zones de l’embassament delimitades com a
passadissos d’accés d’embarcacions o d’amarratge i avarada.
d.3) Limitacions per a la navegació amb motor:
Està limitada a embarcacions propulsades amb motor elèctric d’una potència no
superior als 3,75 kW.
Es prohibeix a la zona de seguretat de la presa, convenientment senyalitzada amb
balises, a menys de 50 metres del límit de la lamina d’aigua de l’embassament, i a
les zones reservades per d’altres usos amb caràcter exclusiu.
L’accés a les zones permeses ha de fer-se, exclusivament, pels passadissos senyalitzats.
La velocitat màxima dins dels passadissos d’accés senyalitzats és de 3 nusos.
L’Agència Catalana de l’Aigua, atesos el requeriments mediambientals i de protecció del domini públic hidràulic, pot limitar el nombre màxim d’embarcacions
presents simultàniament a l’embassament.
Es prohibeix la navegació quan la làmina d’aigua a l’embassament no assoleixi
la cota de 150 metres.
Està prohibida la navegació recreativa de motos aquàtiques, amb l’excepció de
les que utilitzen els serveis d’emergència dels clubs nàutics, el personal al servei de
les administracions competents en matèria de policia del domini públic hidràulic,
de protecció civil o els cossos i forces de seguretat.
La pràctica de l’esquí nàutic està permesa únicament a la superfície situada en
el centre de l’embassament, de 700 metres de llargada per 100 metres d’amplada,
delimitada en el plànol consultable a l’Agència Catalana de l’Aigua, i expressament
senyalitzada. Només es permet la navegació simultània de dues embarcacions, que
hauran d’estar propulsades amb motors de gas propà d’una potencia màxima de 225
kW, conduïdes per persones qualificades i vinculades a clubs, societats esportives
o a la federació d’esquí nàutic corresponent. La velocitat màxima és de 31 nusos.
La pràctica de l’activitat de l’esquí nàutic resta prohibida durant els períodes de temps
en els quals la làmina d’aigua a l’embassament estigui per sota de la cota 150.
d.4) Limitacions per a la pesca:
Es prohibeix a les zones exclusives per al bany, a les zones d’amarratge i als
passadissos senyalitzats per l’accés de les embarcacions.
d.5) Senyalització:
La zona de seguretat al costat de la presa, els passadissos d’accés de les embarcacions i les zones exclusives per al bany s’han de senyalitzar amb balises. Així mateix,
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s’han d’instal·lar plafons i rètols informatius de les característiques de l’embassament,
els usos permesos, els prohibits i els restringits, i els accessos a cada zona.
d.6) Zona de serveis:
Es delimita un espai, grafiat al plànol consultable a l’Agència Catalana de l’Aigua,
que té caràcter indicatiu sobre la ubicació de les instal·lacions relacionades amb serveis
associats al desenvolupament dels usos admesos i regulats per aquesta Resolució,
com ara serveis sanitaris, zones d’aparcament, zones d’avarada d’embarcacions, i
embarcadors o passadissos d’accés de les embarcacions a l’embassament.
(12.214.029)
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