Resolució TES/.../2014, de de maig, per la qual es classifiquen els embassaments i
els trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i
s’estableixen les limitacions als espais navegables i al bany
L’article 64 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per 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 a rem, vela i
motor, així com per al bany. L’article 66 del mateix Reglament, preveu que també
poden establir un sistema de classificació, similar al d’embassaments, estanys i
llacunes, per a aquells trams de riu en què resulti 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. Aquesta resolució va ser modificada
parcialment mitjançant les resolucions MAH/3367/2004, de 18 de novembre, i
MAH/2364/2005, de 19 de juliol, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que
fa a la classificació de l’embassament de la Baells i a la classificació de l’embassament
de Boadella, respectivament.
Arrel de la detecció de la presència de l’espècie invasora musclo zebrat al Districte de
conca fluvial de Catalunya i de conformitat amb els objectius de protecció de les
aigües i del domini públic hidràulic establerts a l’article 92 i 92 bis del Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, el
director de l’Agència Catalana de l’Aigua va dictar la Resolució TES/1850/2012, d’1
d’agost, per la qual s’establia una nova classificació dels embassaments, estanys i
trams dels rius de les conques internes de Catalunya a efectes de la navegació i el
bany.
Atesa la necessitat de modificar les limitacions aplicables a la navegació a l’àmbit de
tots els embassaments i trams fluvials navegables del Districte de conca fluvial de
Catalunya que, a fi d’evitar l’expansió d’espècies invasores als diferents espais
aquàtics, i d’altra banda, adequar la classificació dels embassaments i trams de riu del
Districte de conca fluvial de Catalunya, a fi de facilitar la pràctica d’activitats de lleure,
es considera necessari aprovar una nova classificació en substitució de l’aprovada per
Resolució TES/1850/2012, d’1 d’agost.
Atès que l’article 4.b del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, reconeix a la Generalitat la
competència en matèria d’ordenació dels diferents usos i aprofitaments dels recursos
hídrics procedents de les conques internes de Catalunya, així com l’administració i el
control del domini públic hidràulic, i que l’article 8.2.a) atribueix l’exercici de les
corresponents facultats a l’Agència Catalana de l’Aigua,
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els fonaments de dret aplicables,
d’acord amb la proposta del director de l’Àrea de Gestió del Medi, de data ... de ...
2014, fent ús de les competències que m’atribueix l’article 11.11 del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre i l’article 10.2.a) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats
per Decret 86/2009, de 2 de juny,

RESOLC:
- 1 Aprovar la classificació dels embassaments i dels trams de riu del Districte de
conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació que estableix l’annex 1, les
limitacions generals pel què fa al bany, a la navegació i a altres usos als
embassaments i trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya que estableix
l’annex 2, i les limitacions específiques pel què fa al bany i la navegació als
embassaments del Districte de conca fluvial de Catalunya que estableix l’annex 3.
- 2 Deixar sense efecte la Resolució TES/1850/2012, d’1 d’agost, per la qual
s’estableix classificació dels embassaments, estanys i trams dels rius de les conques
internes de Catalunya a efectes de la navegació i el bany.
- 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 seva publicació al 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 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 del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, sense perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi oportú.
- 4 Aquesta resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, ... de ... de 2014

Jordi Agustí i Vergès
Director
Annex 1
Classificació dels embassaments i dels trams de riu del Districte de conca fluvial de
Catalunya als efectes de la navegació
La navegació en embassaments i trams de riu del Districte de conca fluvial de
Catalunya es classifica en les següents categories atenent a criteris com la seguretat,
el volum i espai requerit per cada activitat, les condicions naturals o la presència de
captacions estratègiques:
a) Categoria P: Navegació prohibida
Les condicions ambientals i/o altres factors de risc impossibiliten la pràctica de la
navegació a l’embassament o tram de riu.
b) Categoria C: Navegació confinada
Navegació exclusiva a l’embassament o tram de riu en qüestió, que comporta la
prohibició de navegar en un altre embassament o tram de riu amb la mateixa
embarcació durant un període de sis mesos.
La navegació confinada duu implícita 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, tant abans de l’entrada de l’embarcació a l’aigua
com immediatament després de la seva sortida.
c) Categoria A: Navegació condicionada a la neteja en entrar
La navegació 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, abans de l’entrada de l’embarcació a l’aigua.
- 1 Classificació dels embassaments de les conques internes de Catalunya als efectes
de la navegació, segons els tipus de propulsió de les embarcacions

Conca

Nom de
l’embassament

Rieres del Cap de Creus
Muga
Ter (Freser)
Ter
Ter
Ter
Ter
Tordera (riera de Gualba)
Besòs (Riera de Vallforners)
Llobregat
Llobregat (Cardener)
Llobregat (Cardener)
Llobregat (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

Tipus de propulsió
Rem
Vela
Motor
A
A
P
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
P
A
A
P
A
A
P
A
A
P
A
A
P
C
C
C
A
A
P
A
A
A
A
A
P
P
P
P
A
A
P
A
A
P

- 2 Classificació dels principals trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya
als efectes de la navegació, segons el tipus de propulsió de les embarcacions

Conca

Muga

Fluvià
Fluvià

Nom del tram
De Castelló
d’Empúries al límit de
la zona marítimoterrestre
Àrea recreativa
Tussols-Basil, Olot
Aigües amunt de les
rescloses d'Esponellà

Límit superior

Mas de les Puputs
(Castelló d’Empúries)
Gual del Mas Tussols
(Olot)
Can Vilar (Esponellà)

Límit inferior

1,2 km aigües amunt
de la desembocadura
(Castelló d'Empúries)
Resclosa del Molí de
Sant Roc (Olot)
Resclosa d’Esponellà
(Esponellà)

Tipus de
propulsió
Rem Vel Motor
a
A

A

P

A

P

P

A

P

P

Conca

Nom del tram

Ter

Aigües amunt de la
Resclosa de Can
Terrers

Ter

Manlleu

Llobregat

De la presa del
Pasteral a Bonmatí
De Bonmatí al pont
de Fontajau (camp
de piragües de Salt)
Parc de les Ribes del
Ter (Girona)
Zona recreativa el
Congost (Sant Julià
de Ramis)
De les aigües
tranquil·les de
Colomers a Verges
De Torroella de
Montgrí al límit de la
zona marítimoterrestre
De la presa de la
Llosa del Cavall a
aigües amunt d'Olius
De Cardona (túnel de
la Coromina) a
aigües avall de
Valldeperes
Aigües amunt de la
resclosa de Súria
De Sant Joan de
Vilatorrada a
Manresa
De la Pobla de Lillet
a la cua de
l'embassament de la
Baells
Pedret (de la presa
de la Baells a la
colònia Rosal)
Aigües amunt de la
resclosa de Gironella
Aigües amunt de la
resclosa de l'Ametlla
de Merola
Tram urbà de Sallent

Llobregat
(riera de

Zona recreativa el
Llac (Navarcles)

Ter
Ter
Ter
Ter

Ter

Ter
Llobregat
(Cardener)
Llobregat
(Cardener)

Llobregat
(Cardener)
Llobregat
(Cardener)
Llobregat

Llobregat

Llobregat
Llobregat

Límit superior

Límit inferior

Aiguabarreig amb el riu
Ges (Torelló)

Resclosa Can Terrers
(Torelló)

Resclosa entrant a
Manlleu
Presa del Pasteral (La
Cellera de Ter)

Resclosa sortint de
Manlleu
Pont de Bonmatí (Sant
Julià de Llor i Bonmatí)

Pont de Bonmatí (Sant
Julià de Llor i Bonmatí)

Tipus de
propulsió
Rem Vel Motor
a
A

P

P

A

P

P

A

P

P

Pont de Fontajau
(Girona)

A

P

P

Pont de Fontajau
(Girona)

Pont de la Barca
(Girona)

A

P

P

Sant Vicenç (Sant Julià
de Ramis)

Cau de les Goges
(Sant Julià de Ramis)

A

P

P

Pla de Sobrànigues (St.
Jordi Desvalls)

Final del TM de
Verges

A

P

P

Pont de Torroella de
Montgrí

Límit de la zona M-T
(0,5 km de la
desembocadura)

A

A

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

A

P

P

Presa de la Llosa del
Cavall (Navès)
Boca de sortida del
túnel de la Coromina
(Cardona)
La Fàbrica Vella (Súria)
Extrem nord de Sant
Joan de Vilatorrada
La Pobla de Lillet

La Granja del
Cardener (El Pi de
Sant Just)
Malagarriga (Pinós)

Pont de Salipota
(Súria)
Sant Pau (Manresa)

Cua de l'embassament
de la Baells (Cercs)

Presa de la Baells
(Berga)

Colònia Rosal (Berga)

Extrem nord del nucli de
Gironella
L'Ametlla de Merola
(Puig-reig)

Resclosa de Gironella
(Gironella)
Resclosa de l'Ametlla
de Merola (Puig-reig)

Extrem nord del nucli de
Sallent
Extrem nord del nucli de
Navarcles

Extrem sud del nucli
de Sallent
Resclosa de Navarcles
(Navarcles)

Conca

Nom del tram

Límit superior

Límit inferior

Tipus de
propulsió
Rem Vel Motor
a

Calders)
Llobregat

Llobregat

De Navarcles al Pont
de Vilomara i
Rocafort
Congost de la Puda
(entre Monistrol i
Olesa de Montserrat)

Torroella de Baix (Sant
Fruitós de Bages)

El Pont de Vilomara

Colònia Gomis
(Monistrol de
Montserrat)

Resclosa del Cariat
(Esparreguera)

A

P

P

A

P

P

La navegació en embassaments i trams de riu del Districte de conca fluvial de
Catalunya no inclosos les Taules 1 i 2 ha de ser valorada específicament per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Annex 2
Limitacions generals pel què fa a la navegació, el bany i altres usos als embassaments
i trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya
-1 Limitacions generals en relació al bany
1.1 En general, es permet el bany diürn a tot arreu excepte en aquells espais on
estigui expressament prohibit. Es prohibeix el bany en horari nocturn.
1.2 Les zones exclusives per al bany han de delimitar-se i senyalitzar-se mitjançant
balises.
1.3 Es prohibeix el bany a la zona de seguretat de la presa, 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 allà on s'indiqui
expressament.
- 2 Limitacions generals en relació amb la navegació al Districte de conca fluvial de
Catalunya
2.1. Amb caràcter general, tots els usos amb fins de navegació requereixen la
presentació de la declaració responsable que s’exerceix d'acord amb el que
estableixen els articles 55 i següents del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat
per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.
En cas d’itinerància, la declaració responsable ha d’incloure la totalitat
d’embassaments o trams de rius on se sol·licita la navegació en un període de sis
mesos amb el seu ordre de seqüència. Si es vol navegar en alguna zona classificada
com a confinada (C), aquesta ha de ser la darrera en l’ordre establert, i no és possible
navegar en cap altra zona navegable fins transcorreguts 6 mesos a partir de l’entrada
en aquesta darrera zona navegable.
2.2 Els artefactes flotants sense motor amb una eslora inferior a 2,5 m es consideren
artefactes complementaris del bany subjectes al règim dels usos comuns del domini
públic hidràulic i no cal presentar la declaració responsable per usar-los (només es
poden utilitzar en zones on no estigui prohibit el bany).

2.3 L’ocupació de forma permanent dintre del domini públic hidràulic o les seves zones
de servitud/policia, d’aquelles instal·lacions requerides per a la navegació o
complementàries d’aquest ús requereix l’autorització administrativa prèvia en els
termes previstos a l’article 75 del Reglament del domini públic hidràulic, com ara les
àrees de serveis públics de lloguer d’embarcacions, instal·lacions esportives,
embarcadors, rampes, boies, pantalans, abalisaments, etc. A tal efecte, a la petició
s’ha d’adjuntar una memòria que indiqui el tipus d’activitat a realitzar, les zones
d’embarcada i abalisaments previstos, així com qualsevol altra circumstància rellevant
sobre l’activitat i un plànol de situació que indiqui la zona i els punts d’embarcada. En
espais inclosos al PEIN, Xarxa Natura 2000 o en Àrees d’interès faunístic i florístic, cal
un informe favorable del Departament competent en matèria de Medi Natural, el qual
és sol·licitat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquesta autorització és independent de la presentació de la declaració responsable
per a l’exercici de la navegació de les embarcacions que pretenguin fer ús d’aquestes
instal·lacions, però ambdues peticions es poden presentar de forma simultània.
2.4 L'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar la suspensió temporal de totes o de part
de les activitats en l'àmbit d’un embassament o tram de riu mentre durin les operacions
de desembassament o quan així convingui per l’interès general per tal d’evitar
possibles danys.
2.5 Per a la pràctica de proves esportives o altres tipus d’esdeveniments amb
embarcacions, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment ha de presentar la declaració
responsable de navegació davant de l'Agència Catalana de l'Aigua amb indicació del
nombre i tipus d’embarcacions participants (marca i model de les embarcacions, i, en
el seu cas, del motor), el tipus d’activitat, els requeriments d’espai i la data d’inici i final.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha de publicar a la seva pàgina web els esdeveniments
validats.
2.7 L’abalisament d’una àrea per a la realització de pràctiques esportives o
d'entrenament requereix d'autorització expressa a fi i efecte de limitar o prohibir
puntualment la resta d'usos, de conformitat amb l’article 75 del Reglament del domini
públic hidràulic.
2.8 La zona de seguretat de les preses, els passadissos d'accés de les embarcacions i
les zones exclusives per al bany han de senyalitzar-se amb balises, de conformitat
amb el que prevegi cada autorització. Així mateix, han d’instal·lar-se plafons i rètols
informatius de les característiques de l'embassament, els usos permesos, prohibits i
restringits i els accessos a cada zona.
2.9 Es poden atorgar autoritzacions en règim d’ús del domini públic hidràulic de zones
aquàtiques amb caràcter exclusiu, en els termes establerts a l’article 75 del Reglament
del domini públic hidràulic i d’acord amb els principis de publicitat i tramitació en
competència de projectes. El termini màxim de l’autorització és de 10 anys, o superior
si és degudament justificat. En cas que les instal·lacions s’utilitzin en règim de servei
públic cal que l’Agència Catalana de l’Aigua aprovi el corresponent Reglament
d’explotació on es fixen les condicions mínimes per garantir la seguretat en aquesta
zona. Les zones preferents objecte d’autorització per a usos que requereixen
embarcacions s’indiquen com a zones 4 a l’annex 3. Els mapes on es representen
gràficament aquestes zones es poden consultar a la pàgina web de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Les zones objecte d’autorització per a usos que no requereixin la utilització
d’embarcació com el cable - ski han de situar-se sempre dintre de les zones 2 o 3 dels
embassaments. La ubicació de totes aquestes zones es concreta a l’autorització,
prèvia valoració de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.10 La prohibició de navegar i la restricció derivada del confinament no són aplicables
a les embarcacions propulsades a rem, vela o motor destinades a vigilància,
salvament, tasques de recerca o investigació, embarcacions militars o similars o altres
casos que convinguin per l’interès general. En aquests casos, només cal complir els
requeriments derivats del “Protocol de neteja i desinfecció” de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
- 3 Limitacions generals en relació a la navegació a tos els embassaments del Districte
de la Conca fluvial de Catalunya
3.1 L'Agència Catalana de l’Aigua, atesos els requeriments mediambientals i de
protecció del domini públic hidràulic, limita el nombre total d’embarcacions a motor per
a cada embassament. El nombre màxim d’embarcacions a cada embassament es
mostra a l’annex 3.
3.2 L’accés de les embarcacions transportades per vehicles s’ha fer pels punts fixats
per l’Agència Catalana de l’Aigua per a cada embassament, indicats a l’annex 3 i
consultables als plànols publicats a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
3.3 Per tal d’evitar la dispersió d’espècies exòtiques, molt especialment del musclo
zebrat, és obligatòria la neteja i la desinfecció de totes les embarcacions i artefactes
flotants atenent al protocol de neteja i a la categoria assignada. A aquests efectes
l’Agència Catalana de l’Aigua pot controlar l’accés de les embarcacions a la làmina
d’aigua.
3.4 En els espais on es permet la navegació, aquesta ha de ser diürna. Resta
prohibida, per tant, la navegació nocturna, excepte en casos expressament autoritzats.
3.5 No es permet navegar a la zona de seguretat de la presa, tret que s’autoritzi
específicament. En aquest cas només es permet la navegació per un canal d’accés
convenientment senyalitzat i amb la finalitat d’avarar o treure les embarcacions.
Tampoc es permet navegar a les zones on aquest ús estigui restringit de conformitat
amb la normativa específica en matèria de protecció dels espais naturals, a les zones
exclusives per altres usos i allà on s’especifiqui.
3.6 La navegació a motor es pot realitzar amb motors elèctrics, o bé amb motors de
combustió amb una potència màxima de 150 CV, a excepció de la que es realitzi a les
àrees subjectes a autorització a què es refereix el punt 2.9. Els tipus de motors
permesos a cada embassament es mostren a les taules de l’annex 3. L’ús de motors
de combustió de potència superior a 150 CV ha de ser valorat específicament per
l’Agència Catalana de l’Aigua. La navegació a motor elèctric s’equipara a la navegació
a rem sempre que es faci a una velocitat inferior a 3 nusos.
3.7 Es prohibeix la navegació recreativa amb motos aquàtiques o similars fora de les
zones aquàtiques exclusives objecte d’autorització referides al punt 2.9, 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.
3.8 Està prohibit l’ancoratge, ni tan sols el de caràcter temporal, a la zona de seguretat
de la presa (que ha de ser 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.

3.9 Està prohibit l’amarratge de les embarcacions fora de les zones i instal·lacions
fixes establertes a aquest efecte llevat que es tracti d’un amarratge puntual.
3.10 Només es pot navegar a velocitats superiors a 16 nusos a les àrees habilitades
subjectes a autorització, al què es refereix el punt 2.7, per a la pràctica d’esquí nàutic,
o esports similars, i motos aquàtiques.
3.11 L’entrada i sortida d’embarcacions a motor s’ha de fer sempre pels passadissos
d’accés validats i consultables a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua. La
navegació per aquests passadissos s’ha de fer a menys de 3 nusos.
3.12 La zona per a la navegació a motor és la que queda definida a partir dels 50
metres dels marges i de les zones restringides per a la navegació. Està prohibida la
navegació a motor entre la riba de l’embassament i el límit dels 50 metres amb
l’excepció de la que es realitzi pels passadissos d’accés, i de la navegació
perpendicular a les ribes quan es realitzi amb la finalitat exclusiva d’embarcar o
desembarcar persones i a menys de 3 nusos. La navegació a motor també resta
prohibida a les cues dels embassaments (últims 2 km).
3.13 La pràctica d’esquí nàutic o esports similars, i l’ús de motos aquàtiques,
independentment de la seva velocitat, només es pot realitzar dintre de les àrees
destinades exclusivament a aquests usos, expressament senyalitzades en cada
embassament, atès que es tracta d’una activitat que implica riscos per a la resta
d’usuaris del domini públic hidràulic i la possible repercussió pel fet d’abalisar zones
específiques per al seu exercici en espais relativament reduïts. Aquestes àrees hauran
de quedar reflectides en les autoritzacions en règim d’ús del domini públic hidràulic de
zones aquàtiques amb caràcter exclusiu, al què es refereix el punt 2.9.
3.14 Les limitacions anteriors no s’apliquen a embarcacions destinades a vigilància,
salvament, tasques de recerca o investigació i embarcacions militars o similars.
Aquestes embarcacions han de complir, però, amb el protocol de neteja corresponent.
- 4 Limitacions generals de la navegació en trams fluvials del Districte de la Conca
fluvial de Catalunya
4.1 Resta prohibida la navegació durant els mesos de novembre, desembre i gener als
trams catalogats com a Zona de Truita, segons l’Ordre o Resolució vigent del
Departament competent en matèria de pesca continental per la qual s’estableixen les
espècies pescables i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades
amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya.
4.2 Per tal d’evitar la dispersió d’espècies exòtiques, molt especialment del musclo
zebrat, és obligatòria la neteja i la desinfecció de totes les embarcacions i recomanable
als artefactes flotants, atenent al protocol de neteja i a la categoria assignada.
4.3 Les limitacions anteriors no s’apliquen a embarcacions destinades a vigilància,
salvament, tasques de recerca o investigació i embarcacions militars o similars.
Aquestes embarcacions han de complir, però, amb el protocol de neteja corresponent.
Annex 3
Limitacions específiques pel què fa als embassaments navegables del Districte de la
Conca fluvial de Catalunya:

Els embassaments navegables del Districte de conca fluvial de Catalunya resten
zonificats atenent els usos permesos o preferents de cada àrea. Es distingeixen
diferents tipus d’àrees:
- Zona 1: Zona de seguretat de la presa. S’hi prohibeix la navegació excepte per
serveis, salvament, estudis i similars, o sota autorització expressa.
- Zona 2: Zona d’activitats tranquil·les. Comprèn, com a mínim, la franja litoral de 50 m
d’amplada i les cues de l’embassament. La navegació permesa s’ha de fer sempre a
velocitat reduïda (fins a 3 nusos).
- Zona 3: Zona de navegació. Correspon, quan s’escaigui, a la zona central de
l’embassament. S’hi permet la navegació a velocitat més elevada (fins a 16 nusos). En
alguns casos, dintre d’aquesta zona, s’hi podran ubicar zones d’ús exclusiu subjectes
a autorització, tant per la realització d’activitats que requereixin embarcació (zones 4)
com que no en requereixin.
- Zona 4: Zona o zones d’ús exclusiu, subjecta/es a autorització, per a la pràctica
d’esports nàutics que presentin riscos per a la resta d’usuaris (motos aquàtiques, esquí
nàutic, wake board o similars, segons l’autorització atorgada)
Aquestes zones són consultables als mapes publicats a la pàgina web de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Les activitats i modalitats permeses a cada embassament es detallen a continuació:
a) Embassament de Portbou:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Abastament urbà

Dimensions

Capacitat: 0,13 hm3; superfície: 2 ha
Cota màxima d’inundació: 128 msnm; cota mínima: 104 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN i Natura 2000 Massís de l’Albera
Tot l’embassament és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Alt Empordà

Municipis

Portbou

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (Presa)
Zona 2 (resta de l’embassament)
Embarcacions de
servei

Sí

Bany

No

Navegació a rem,
vela o motor elèctric
i a menys de 3

No

Sí
Bany permès a la franja litoral de 50 m.
No regulat a la zona central.
Sí

nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

No

No

No

No

b) Embassament de Boadella:
Caracterització de l’embassament
Funció principal
Dimensions

Regulació del riu Muga, abastament urbà, regadiu i producció
hidroelèctrica
Capacitat: 60 hm3; superfície: 363 ha
Cota màxima d’inundació: 160 msnm; cota mínima: 106 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (A)

Espais Naturals

PEIN Penya-segats de la Muga, Natura 2000 Alta Garrotxa – Massís de
les Salines
Tot el perímetre és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Alt Empordà

Municipis

Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Maçanet de Cabrenys

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1
(presa)

Zona 2 (marges i
cues)

Zona 3 (centre)

Zona 4 (ús exclusiu,
subjecte a
autorització)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Sí

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats
superiors a 3
nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí.
Velocitat
màxima: 16
nusos

No

No

Màxim 2 zones
subjectes a
autorització.
Potència màxima: 350
CV

Limitacions per a
la navegació a
motor

S’admeten un màxim de 60 embarcacions
L’accés actual de les embarcacions que requereixin vehicle s’ha de fer pel
costat del Club Nàutic Darnius.
La cota mínima per a la navegació a motor és de 150 msnm. Per sota
d’aquesta cota, la velocitat màxima de navegació es limita a 3 nusos.

msnm: metres sobre el nivell del mar.
c) Embassament de Núria:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Innivació, abastament urbà

Dimensions

Capacitat: 0,6 hm3; superfície: 2 ha
Cota màxima d’inundació: 1953 msnm; Cota mínima: 1944 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

-

Comarca

Ripollès

Municipis

Queralbs

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem, vela o
motor elèctric i a menys de 3
nusos
Navegació amb altres motors
o velocitats superiors a 3
nusos
Esports nàutics/aquàtics sota
règim d’autorització
d) Embassament de Sau:
Caracterització de l’embassament
Funció principal
Dimensions

Regulació del riu Ter, abastament urbà, regadiu i producció d’energia
elèctrica
Capacitat: 151 hm3; superfície: 572 ha
Cota màxima d’inundació: 427 msnm; cota mínima: 350 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (A)

Espais Naturals

PEIN Collsacabra i PEIN Savassona, i Natura 2000 Sistema
Transversal Català.

Tot el perímetre és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic
Comarca

Osona

Municipis

Vilanova de Sau, Tavertet, Tavèrnoles, Santa Maria de Corcó i les
Masies de Roda

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1
(presa)

Zona 2 (marges i
cues)

Zona 3 (centre)

Zona 4 (ús exclusiu,
subjecte a
autorització)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí.
Potència
màxima
combustió: 150
CV.
Velocitat
màxima: 16
nusos

No

No

Màxim 3 zones
subjectes a
autorització
Potència màxima: 350
CV

Navegació amb
altres motors o
velocitats
superiors a 3
nusos

Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

Limitacions per a
la navegació a
motor

No

No

Sí.

No

S’admeten un màxim de 60 embarcacions.
L’accés actual de les embarcacions que requereixin vehicle s’ha de fer pel
Club Nàutic Vic-Sau o Can Mateua.
La cota mínima per a la navegació a motor és de 409,5 msnm. Per sota
d’aquesta cota, la velocitat màxima de navegació es limita a 3 nusos.

msnm: metres sobre el nivell del mar.
e) Embassament de Susqueda:
Caracterització de l’embassament
Funció principal
Dimensions
Classificació

Producció d’energia hidroelèctrica, abastament urbà, regulació del riu
Ter
Capacitat: 233 hm3; superfície: 660 ha
Cota màxima d’inundació: 357 msnm; cota mínima: 252 msnm
Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN les Guilleries i Collsacabra. Natura 2000 les Guilleries i Sistema
Transversal Català
Tot el perímetre és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Osona i la Selva

Municipis

Susqueda, Sant Hilari Sacalm i Vilanova de Sau

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem, vela o
motor elèctric i a menys de
3 nusos
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos
Esports nàutics/aquàtics
sota règim d’autorització
f) Embassament del Pasteral:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Abastament urbà, producció d’energia hidroelèctrica, regadiu

Dimensions

Capacitat: 1,4 hm3; superfície: 30 ha
Cota màxima d’inundació: 189 msnm; cota mínima: 156 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN les Guilleries. Natura 2000 les Guilleries i Riberes del Baix Ter
Inclòs en Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

La Selva

Municipis

Amer, la Cellera de Ter, Susqueda, Osor

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

Navegació a rem, vela o
motor elèctric i a menys de

No

Sí

3 nusos
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos
Esports nàutics/aquàtics
sota règim d’autorització

No

No

No

No

g) Resclosa de Colomers:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Regadiu

Dimensions

Capacitat: 1 hm3; superfície: 70 ha
Cota màxima d’inundació: 24 msnm; cota mínima: 18 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

Natura 2000 Riberes del Baix Ter
Inclòs en Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Baix Empordà

Municipis

Colomers i Foixà

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1
(Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem, vela o
motor elèctric i a menys de
3 nusos
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos
Esports nàutics/aquàtics
sota règim d’autorització
h) Embassament de Santa Fe:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Producció d’energia hidroelèctrica

Dimensions

Capacitat: 0,4 hm3; superfície: 3 ha
Cota màxima d’inundació: 1080 msnm; cota mínima: 1056 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN i Natura 2000: Parc Natural Massís del Montseny
El riu és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Vallès Oriental

Municipis

Fogars de Montclús

msnm: metres sobre el nivell del mar.

Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

i) Embassament de Vallforners:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Regadiu

Dimensions

Capacitat: 2,3 hm3; superfície: 10 ha
Cota màxima d’inundació: 520 msnm; cota mínima: 420 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN i Natura 2000: Parc Natural Massís del Montseny
El riu és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Vallès Oriental

Municipis

Cànoves i Samalús

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

Navegació a rem,

No

Sí

vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

No

No

No

No

j) Embassament de La Baells:
Caracterització de l’embassament
Funció principal
Dimensions
Classificació

Regulació del riu Llobregat, abastament urbà, regadiu i producció
d’energia elèctrica
Capacitat: 109 hm3; superfície: 360 ha
Cota màxima d’inundació: 634 msnm; cota mínima: 540 msnm
Rem (C), Vela (C), Motor (C)

Espais Naturals

Monestir de Sant Salvador de la Vedella, PEIN Serra del Picancel
Àrees d’Interès Faunístic i Florístic a la cua i marge esquerre del
Merdançol

Comarca

Berguedà

Municipis

Cercs i Vilada

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1
(presa)

Zona 2 (marges i
cues)

Zona 3 (centre)

Zones 4 (ús exclusiu,
subjecte a
autorització)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos

No

Sí

Sí

No

No

Sí.
Potència
màxima
combustió: 150
CV.
Velocitat
màxima: 16
nusos

No

Navegació amb
altres motors o
velocitats
superiors a 3
nusos

No

Si

Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

Limitacions per a
la navegació a
motor

No

No

Màxim 3 zones
subjectes a
autorització.
Potència màxima: 350
CV

No

S’admeten un màxim de 100 embarcacions
Actualment, l’accés de les embarcacions que requereixin vehicle s’ha de
fer per la rampa existent a la presa, pel Club Berguedà Nàutic o pel Club
Esportiu La Baells.
La cota mínima per a la navegació fins a 16 nusos és de 614 msnm. Per
sota d’aquesta cota, la velocitat màxima de navegació es limita a 3 nusos.

msnm: metres sobre el nivell del mar.
k) Embassament de La Llosa del Cavall:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Regulació del riu Cardener, abastament urbà, regadiu

Dimensions

Capacitat: 79 hm3; superfície: 300 ha
Cota màxima d’inundació: 810 msnm; cota mínima: 700 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN Serres de Busa – els Bastets – Lord
Àrea d’Interès Faunístic i Florístic a la Rasa de Vilamala

Comarca

Solsonès

Municipis

Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim de
autorització

l) Embassament de Sant Ponç:

Caracterització de l’embassament
Funció principal
Dimensions

Regulació del riu Cardener, abastament urbà, regadiu, producció
d’energia hidroelèctrica
Capacitat: 24 hm3; superfície: 140 ha
Cota màxima d’inundació: 530 msnm; cota mínima: 485 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (A)

Espais Naturals

Natura 2000 Serres de Queralt i Els Tossals – Aigua d’Ora
Zona de golerons cap a la cua nord de l’embassament i zona de l’illa
Àrea d’Interès Faunístic i Florístic a les cues del Cardener i afluents

Comarca

Solsonès

Municipis

Clariana de Cardener, Olius, Navès

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1
Zona 2 (marges i
Zona 3 (centre)
(presa)
cues)
Embarcacions de
servei

Sí

Bany

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats
superiors a 3
nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

Limitacions per a
la navegació a
motor

No

No

No

Sí
Sí.

Sí

No

No

Zona 4 (ús exclusiu,
subjecte a
autorització)

Sí

Sí

No regulat

No

Sí

No

Sí.
Velocitat
màxima: 16
nusos

No

No

1 zona subjecte a
autorització
Potència màxima: 350
CV

S’admeten un màxim de 30 embarcacions
L’accés de les embarcacions que requereixin vehicle s’ha de fer pel marge
esquerre de l’embassament (UTMs ETRS98: 384472, 4647420).
La cota mínima per a la navegació a motor és de 521,5 msnm. Per sota
d’aquesta cota, la velocitat màxima de navegació es limita a 3 nusos.

msnm: metres sobre el nivell del mar.
m) Embassament de Sant Martí de Tous:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regadiu

Dimensions

Capacitat: 1,3 hm3; superfície: 20 ha
Cota màxima d’inundació: 507 msnm; cota mínima: 473 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

-

Comarca

Anoia

Municipis

Sant Martí de Tous

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem,
vela o motor
elèctric i a menys
de 3 nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autoritació
n) Embassament del Catllar:

Caracterització de l’embassament
Funció principal

Industrial, regadiu

Dimensions

Capacitat: 60 hm3; superfície: 326 ha
Cota màxima d’inundació: 128 msnm; cota mínima: 64 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

PEIN Riu Gaià – Albereda de Santes Creus, Natura 2000 Riu Gaià
Tot l’embassament és Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Tarragonès, Alt Camp

Municipis

El Catllar, Vespella de Gaià, Renau, Vilabella

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1
(Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem, vela o
motor elèctric i a menys de
3 nusos
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos
Esports nàutics/aquàtics
sota règim d’autorització
o) Embassament de Riudecanyes:
Caracterització de l’embassament
Funció principal

Regadiu, abastament urbà

Dimensions

Capacitat: 5 hm3; superfície: 40 ha
Cota màxima d’inundació: 222 msnm; cota mínima: 176 msnm

Classificació

Rem (A), Vela (A), Motor (P)

Espais Naturals

Inclòs en Àrea d’Interès Faunístic i Florístic

Comarca

Baix Camp

Municipis

Riudecanyes, Duesaigües

msnm: metres sobre el nivell del mar.
Ordenació de la navegació i el bany
Zona 1 (Presa)
Zona 2 (resta de l’embassament)
Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Navegació a rem,
vela o motor elèctric
i a menys de 3
nusos
Navegació amb
altres motors o
velocitats superiors
a 3 nusos
Esports
nàutics/aquàtics
sota règim
d’autorització

