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Aquestes instruccions es mantindran actualitzades i es podran consultar en el portal de
Tràmits Gencat o bé contactant amb les Demarcacions Territorials de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

1 Què és una declaració responsable per a l'exercici de la
navegació i flotació?
Aquesta declaració responsable és el document subscrit per un interessat en el qual manifesta,
sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per l'Administració,
d'acord amb la normativa vigent, per a l'exercici de la navegació a les conques internes de
Catalunya, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir
el seu compliment durant l'exercici de l'activitat que motiva la declaració1.
Les activitats sotmeses al règim jurídic de la declaració responsable, són :



La navegació de particulars, o bé de clubs esportius, empreses o federacions en rius,
estanys o embassaments, amb una o diverses embarcacions (rem, vela i motor).
La celebració de proves esportives o altres activitats de navegació de caràcter lúdic i
esporàdic.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació
document que s'acompanyi o s'incorpori en aquesta declaració responsable, o la no presentació
davant de l’Agència Catalana de l’Aigua de la mateixa, determinarà la impossibilitat de continuar
amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment que es tingui constància de tals fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que tinguessin lloc2.
Aquesta declaració responsable s'haurà de registrar en l’Agència Catalana de l’Aigua amb un
període mínim d'antelació de 15 dies hàbils de l'inici de la seva activitat i un màxim
d’anticipació de sis mesos, perquè pugui comprovar-se la seva compatibilitat amb els usos
previstos per a les aigües emmagatzemades, protegint la seva qualitat i limitant l'accés a les
zones de derivació o desguàs.3
Les declaracions responsables es tramitaran a la demarcació territorial corresponent.
La data d'inici del termini és la d'entrada de la declaració responsable en qualsevol dels registres
de l’Agència Catalana de l'Aigua o els que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb

d'acord amb l'establert a l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
2
d'acord amb l'establert a l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
3
d'acord amb l’establert a l'article 51.2 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març)
1
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l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Es tindrà en compte, a més de les característiques naturals i accessos dels embassaments, les
limitacions que es dedueixin de la compatibilitat de l'ús declarat amb la destinació de les aigües
i altres circumstàncies relacionades amb la protecció del domini públic hidràulic que puguin
condicionar-lo, com pot ser la protecció de les aigües davant la propagació de les espècies
exòtiques invasores (exemple: musclo zebrat).
Aquestes instruccions no seran d'aplicació en els supòsits de navegació en canals,
embassaments laterals alimentats per canals que no formin part del domini públic hidràulic ni
en masses d'aigua no contemplades a l'article 2 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol pel qual s'aprova el text refós de la llei d'aigües (TRLA) publicat en el B.O.E de 24 de juliol.
Les taules de windsurf, els denominats ànecs o tub float i les embarcacions que no siguin a
motor amb eslora inferior a 2’50 m es consideren artefactes complementaris al bany subjectes
al règim dels usos comuns generals del domini públic hidràulic i no necessitaran la presentació
de declaració responsable per al seu ús 4(només es podran utilitzar a les masses d'aigua on no
estigui prohibit el bany).
Es recomana que els organitzadors de descensos o proves puntuals amb artefactes
complementaris al bany contractin una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb
l'establert en l'apartat 13.3 del model de declaració responsable. Els organitzadors d'aquests
descensos o proves puntuals seran responsables de quants danys es puguin produir al domini
públic hidràulic, a tercers i als béns de particulars o de l'Estat que hi pugui haver en el tram
objecte de la flotació.
L'abandonament d'embarcacions, artefactes complementaris al bany o qualsevol altre element
en el domini públic hidràulic es considera infracció administrativa5 podent ser sancionat d'acord
amb l'establert a l'article 117 del Text Refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (B.O.E de 24 de juliol).
Les embarcacions han de ser tripulades des de l'interior de les mateixes.
En cas d'activitats en les quals es projecti un ús especialment intens del domini públic hidràulic
que pugui afectar la utilització de les aigües, embassades o en un tram de riu per tercers o que
dificulti la coexistència d'altres usos sobre l'espai en el qual l'activitat es vagi a desenvolupar (a

4

d'acord amb l'establert a l'article 56 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març)
5
d'acord amb l'establert als articles 50.2 i 116.3.a) del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Aigües (B.O.E de 24 de juliol)
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causa del nombre d'embarcacions previstes, tipus d'embarcació i activitat etc.), es necessitarà
autorització administrativa d'aquesta Agència per exercir l'activitat prevista6.

2 Què s’ha de fer amb les activitats relacionades?
Es consideren activitats relacionades amb la navegació i la flotació:




Instal·lació d’embarcadors, rampes, cables i altres instal·lacions necessàries per a la
navegació (article 57 del RDPH).
Barques de pas, inclosos els seus embarcadors (article 69 del RDPH).
Flotació fluvial per a transport de fusta (article 67 del RDPH).

Quan la navegació estigui associada a alguna d’aquestes activitats relacionades caldrà fer el
tràmit d’autorització d’Instal·lacions i activitats relacionades amb la navegació i la flotació
(H0368). Aquests 2 tràmits es poden presentar de forma simultània però el còmput de 15 dies
resta interromput fins que l’ACA resolgui l’autorització.
Cas apart és l’establiment de zones de bany que es tramita com a Autorització Obres i activitats
en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres (H0363).

3 Sobre el declarant
El declarant és la persona física o jurídica titular de les embarcacions objecte de la declaració
responsable. Queda sota la seva responsabilitat el compliment dels requisits que venen
reflectits en la seva declaració i es compromet a mantenir el seu compliment durant l'exercici
de l'activitat que motiva la declaració.
El declarant és responsable que totes aquelles persones que emprin les embarcacions que
figuren en la declaració responsable compleixin els requisits establerts en la mateixa.
El declarant no pot ser, ni menor d’edat ni incapacitat.

4 Com aconseguir els models de declaració responsable?
Pot descarregar-se el model de declaració responsable al portal de Tràmits Gencat o bé
contactant amb les Demarcacions Territorials de l’Agència Catalana de l’Aigua.

6

d'acord amb l'establert a l'article 53 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març). I vegeu a l’oficina virtual de tràmits (OVT) la modalitat
del tràmit d’autorització d’instal·lacions relacionades amb l’activitat de navegació en aigües superficials (H0368)
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5 Com omplir la declaració responsable?
A continuació es passa a descriure els requisits i forma d'omplir cada un dels camps que
compon la declaració responsable.
El formulari de declaració responsable és un formulari web. També es pot triar el tipus d’usuari
i imprimir el formulari en blanc, en aquest cas, en emplenar-lo a mà, ompliu els camps amb
lletres majúscules o caràcters d'impremta fàcilment llegibles.
Les declaracions responsables que no compleixin amb tots els requisits descrits seran
denegades i no permetran l'inici de l'activitat objecte de la declaració.
Els camps assenyalats amb asterisc (*) en la declaració responsable són de compliment
obligat.
Llegiu atentament cada un dels següents apartats per assegurar-se que compleix en
cada cas amb els requisits exigits:

5.1 Dades del declarant:
Indiqueu les dades de contacte del declarant que es responsabilitza del compliment dels
requisits que venen reflectits en la seva declaració. El declarant haurà de ser el titular de les
embarcacions declarades.
Si el declarant està impossibilitat, el seu tutor legal haurà de comprovar que la seva sentència
d'incapacitació li permet exercir les activitats declarades.




Si el declarant és una persona física, cal adjuntar còpia compulsada del DNI o del
document d’identificació corresponent, en cas que sigui estrangera si no ha autoritzat
en el formulari de sol·licitud que les seves dades puguin ser consultades en altres
administracions o organismes.
Si el titular és una persona jurídica, cal adjuntar còpies del CIF, de l’escriptura de
constitució amb inclusió expressa de l’activitat de navegació i acord de designació del
representant si no ha autoritzat en el formulari de sol·licitud que les seves dades puguin
ser consultades en altres administracions o organismes.

5.2 Dades de contacte a efectes de comunicació o dades del
representant legal si el declarant és persona jurídica:
Ompliu aquests camps quan les dades de contacte, per a la tramesa d'informació de l'oficina
de navegació al declarant, no coincideixen amb les dades de contacte del declarant.
Si el declarant és una persona jurídica, haureu d'indicar les dades de contacte del seu
representant legal amb poder de firma.
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Quan la informació enviada per l'Administració no trobi destinatari, s'arxivarà l'expedient
corresponent7 sense perjudici de les responsabilitats penals, civils, administratives que
tinguessin lloc.

5.3 Usuari i activitat:
Aquesta informació és necessària per determinar l'abast dels requisits exigits al declarant.
Tipus d'usuari: Seleccioni la casella corresponent al tipus d'ús per al qual es destinaran les
embarcacions declarades. L'embarcació es pot usar amb finalitats empresarials, particulars
però també pot ser utilitzada per clubs o entitats públiques.
Tipus d'activitat: Seleccioni la casella corresponent al tipus d'activitat previst entre els que es
proposen en aquest camp.
Es consideren proves o descensos puntuals els que s'organitzen per un període inferior o igual
a 3 dies naturals.
S'entén amb l'activitat "transport de fusta" el transport de fusta per peces soltes o amb rais.

5.4 Dades de l'embarcació:
Indiqueu en aquests camps les característiques tècniques de les embarcacions declarades.
En cas de renovació, o sigui, de declarar una embarcació que ja tingui assignada una matrícula
de l'ACA, l'haureu d'indicar en el quadre corresponent. En cas de tenir matriculades més d’una
embarcació, indiqueu-les separades per comes.
Si l'embarcació encara no tingués assignada una matrícula de l'ACA amb el format ACAXXXXX (XXXXX és un número correlatiu), l’ACA li assignarà una nova matrícula.
Haureu d’identificar la/les embarcació/ns amb la matrícula facilitada d’una manera visible per
als serveis d’inspecció.
En cas de declarar diverses embarcacions, si totes elles tenen les mateixes característiques
tècniques, haureu d'indicar el nombre d'embarcacions i les seves característiques. Si no tenen
les mateixes característiques tècniques, s’haurà d’emplenar un full diferent per a cada canvi en
les característiques de l’embarcació, si opteu per imprimir el formulari en blanc i l’empleneu a
mà.
A continuació es descriuen els camps de les característiques de l'embarcació:
"Tipus": descrigueu el tipus d'embarcació declarada. Exemple: Rem, Vela o Motor, etc...

7

Vegeu SENTÈNCIA de 17 de novembre de 2003 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es fixa doctrina legal en
relació amb l'article 58.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
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"Subtipus": descrigueu el tipus d'embarcació declarada. Exemple: Llanxa ràpida, veler, caiac,
canoa, trainera etc...
"Eslora": indiqueu l’eslora total de l'embarcació en metres (en cas d’embarcacions a vela). Es
tracta de la distància, presa a sentit longitudinal, entre els 2 punts més extrems de l'embarcació.
"Nombre màxim d'ocupants": indiqueu la capacitat màxima d'ocupants permesa a
l'embarcació (en cas d’embarcacions a rem). Aquest nombre s'haurà de respectar a l'exercici
de l'activitat declarada.
"Potència en C.V.": indiqueu la potència real del seu motor/motors en CV (Cavalls de Vapor)
(en cas d’embarcacions a motor). Per convertir les unitats a CV, tingueu en compte la següent
taula d'equivalència:

POTÈNCIA

KW

CV

HP

1 KW (Quilowatt)

1

1,359621

1,341022

1 CV (Cavall Vapor)

0,735499

1

0,986320

1 HP (cavall força)

0,745700

1,013869

1

5.5 Lloc de navegació8:
Haureu d'indicar el nom dels embassaments i/o rius en els quals desitja desenvolupar l'activitat
declarada.
Els llocs de navegació, tipus d'usuari i activitat indicats hauran de coincidir per a totes les
embarcacions declarades.
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 i salvament, tasques
d’estudi o investigació, embarcacions militars o similars o altres casos que convinguin per
l’interès general.
Aquestes embarcacions estaran obligades al compliment del "Protocol de neteja i desinfecció
d'embarcacions" (Vegeu Annex 1) en canviar d'emplaçament.

8

Vegeu TES/2543/2014, de 3 de novembre, per la qual es classifiquen els embassaments, estanys i trams dels rius del Districte
de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i s’estableixen les limitacions als espais navegables i al bany (DOGC 6752
– 18.11.2014).
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Amb caràcter general es prohibeix la navegació en els ivons i llacs de muntanya.
S'han de respectar les normes que regulen els Espais Naturals amb figura de protecció (Parcs
Nacionals, Parcs Naturals, Reserves Naturals, etc.).

5.5.1 Navegació en embassaments:
Només es permet la navegació als embassaments segons la classificació de l'Annex 2.
El declarant haurà de respectar les limitacions generals aplicables a tots els embassament i
les específiques de l’embassament on pretén navegar, indicades a l’Annex 3.
La navegació està prohibida als embassaments de tipus P ja que les condicions ambientals i/o
altres factors de risc impossibiliten la pràctica de la navegació a l’embassament o tram de riu.
Es pot presentar una declaració responsable individual per navegar simultàniament a diversos
embassaments de tipus A.
El declarant que triï navegar per un embassament de tipus C (navegació confinada) haurà de
presentar una declaració responsable exclusiva per a navegar per aquest embassament.
La declaració responsable per navegar en un embassament de tipus C impedeix navegar en
un altre embassament o tram de riu amb la mateixa embarcació durant el termini declarat
i fins que no passin, com a mínim, sis (6) mesos des de la finalització del termini de
vigència de la declaració.
El declarant que exerceixi la seva activitat en un embassament de tipus C es compromet a
mantenir les embarcacions en permanent estat de confinament en l'embassament declarat, i a
no retirar-les del seu entorn sense complir el Protocol de neteja i desinfecció.

5.5.2 Navegació en rius:
Només es permet la navegació als rius de les conques internes de Catalunya en els trams
indicats a la classificació de l'Annex 2, condicionada a que les embarcacions compleixin les
prescripcions específiques per evitar la propagació de musclo zebrat, que figuren en el "Protocol
de neteja i desinfecció d'embarcacions" de l'Annex 1 cada vegada que entrin i surtin d'una
massa d'aigua afectada per la plaga de musclo zebrat per evitar la dispersió del mol·lusc a
noves masses d'aigua i l'entrada de noves espècies exòtiques invasores a la nostra conca
(vegeu el mapa de la invasió del musclo zebrat a Catalunya).
Els usuaris que desitgin navegar en riu de les conques internes de Catalunya hauran d'indicar
el tram en el que tenen previst navegar segons els trams definits a l’Annex 2.
El declarant haurà de respectar les limitacions generals i específiques relatives a la navegació
en trams fluvials del Districte de la conca fluvial de Catalunya, indicades a l’Annex 3.

5.6 Termini declarat:
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El termini màxim serà de 5 anys.
Si desitja que la declaració tingui validesa durant 1,2,3,4 o 5 anys, haurà de marcar amb una
“X” la casella corresponent.
Si desitja que la declaració responsable tingui validesa durant un termini diferent inferior a 1
any, haurà d’indicar les dates d’inici i final del termini declarat.
Si la navegació és confinada, finalitzat el termini declarat no es podrà presentar una nova
declaració per a navegar per a una massa d’aigua diferent amb la mateixa embarcació fins que
no hagin transcorregut com a mínim els sis mesos de confinament, a comptar des de la
finalització del termini de vigència de la declaració.
Una vegada registrada la declaració responsable a les oficines de l’ACA hauran de
transcórrer 15 dies hàbils per poder iniciar les activitats declarades.

5.7 Altres declaracions:
A continuació es descriuran les declaracions contingudes a la pàgina nº2 de la declaració
responsable que el declarant compleix i que es compromet a mantenir durant el termini
d'exercici de l'activitat descrita.

5.7.1 Declaració de l'apartat 1:
Es recorda que la introducció d'espècies de fauna i flora no autòctona, tals com el musclo
zebrat, es troba tipificada com a delicte a l'article 333 del Codi Penal.
L'accés de les embarcacions als embassaments de tipus C només podrà realitzar-se a través
dels punts fixos habilitats a l'efecte que comptin amb instal·lacions degudament acreditades.
Les embarcacions que entrin i surtin d'un embassament de tipus C o A (d'acord amb la
classificació de l'Annex 2) han de sotmetre's al "Protocol de neteja i desinfecció d'embarcacions"
de l’Annex 1 per evitar la dispersió de l'espècie exòtica invasora, musclo zebrat, a noves masses
d'aigua i l'entrada de noves espècies exòtiques invasores en la nostra conca9.
Les embarcacions propulsades a rem que naveguin a les Conques internes de Catalunya, han
de complir amb les prescripcions específiques que figuren en el "Protocol de neteja i desinfecció
d'embarcacions" de l'Annex 1 cada vegada que entrin i surtin d'una massa d'aigua afectada per
la plaga de musclo zebrat (vegeu el mapa de la invasió del musclo zebrat a Catalunya).

9

Vegeu TES/2543/2014, de 3 de novembre, per la qual es classifiquen els embassaments, estanys i trams dels rius del Districte
de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i s’estableixen les limitacions als espais navegables i al bany (DOGC 6752
– 18.11.2014).
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5.7.2 Declaració de l'apartat 2:
Queden eximits els requisits de matriculació a les embarcacions que declarin navegar en
ocasions de caràcter esporàdic amb motiu de descensos de rius, proves esportives o altres
activitats similars10 (vegeu apartat 6. Usuaris i Activitat d'aquestes instruccions).
La matrícula tindrà el format: ACA-XXXXX (XXXXX és un número correlatiu)

5.7.3 Declaració de l'apartat 3:
D'acord amb l'establert a l'article 63.1 del REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel que
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV,
V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües (B.O.E de 30 d'abril), la presentació de la
declaració responsable no suposarà monopoli ni cap preferència de classe a favor del declarant.
L'exercici de la navegació podrà ser suspès temporal o definitivament per l'Administració per
raons de seguretat, salubritat o altres motius justificats, sense que el declarant tingui dret cap
indemnització. Idem respecte la condició 2ª de les instruccions, relativa a característiques de la
DR.

5.7.4 Declaració de l'apartat 4:
D'acord amb l'establert a l'article 59.1 del REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel que
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV,
V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües (B.O.E de 30 d'abril), qui presentin declaració
responsable per navegar responen que les seves embarcacions compleixin amb la legislació
vigent quant a estabilitat de les mateixes, elements de seguretat que han de disposar i bon estat
de conservació d'aquelles i aquestes.
El declarant haurà de seguir les indicacions, procediments i inspeccions establerts per
l'Administració corresponent competent en la matèria.
En absència de regulació per l'Administració Autonòmica, per comprovar l'estabilitat de les
embarcacions es podrà, per exemple, aconseguir el certificat de navegabilitat de l'embarcació
expedit per la Direcció General de Marina Mercant (en cas de navegar en aigües marítimes), el
Certificat Internacional d'embarcacions d'esbarjo o un projecte d'embarcació d'esbarjo realitzat
per un enginyer naval i visat pel Col·legi corresponent.

5.7.5 Declaració de l'apartat 6 i 7:
Es respectaran les indicacions i obligacions establertes per l'Administració Autonòmica
competent en matèria de transport.

10

d'acord amb l'establert a l'article 58.2 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març)

Agència Catalana de l’Aigua

13

Declaració responsable de navegació i flotació a les Conques Internes de Catalunya

Es respectaran els senyals i abalisaments que existissin sobre zones prohibides o altres
afeccions i limitacions, les normes sobre creus i abastos contingudes en el vigent Codi de la
Circulació, i, en tot cas, el Reglament d'Abordatges i el Conveni de Seguretat de la Vida al Mar
(inclòs l'Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al
govern d'embarcacions d'esbarjo). Es prohibeix fondejar i utilitzar elements d'abalisament com
amarratges per a l'ancoratge de les embarcacions o com a elements auxiliars de pesca.
S'aconsella no navegar fora de les zones abalisades.
El declarant ha de comprovar que el recorregut previst per realitzar les seves activitats compleix
condicions de navegabilitat suficients perquè la seva embarcació no danyi al Domini Públic
Hidràulic i per no posar-s’hi ell ni a cap tercer en situació de risc (inclòs els cabals, profunditat,
gàlib). En el cas de navegació en embassaments, es respectaran els abalisaments i les
distàncies de seguretat a mantenir amb respecte la presa, sobreeixidors, preses d'aigua,
desguassos, etc.
Es respectaran les senyalitzacions i limitacions de caràcter mediambiental establertes per les
Administracions competents.

5.7.6 Declaració de l'apartat 10:
Aquesta declaració no suposa ni exclou altres autoritzacions que puguin ser necessàries
d'altres Organismes de l’Administració Central, Autonómica o Local per a l'exercici de l'activitat
declarada.
En particular, les instal·lacions fixes utilitzades pel declarant (embarcadors, rampes,
abalisaments etc.) hauran d'estar degudament legalitzades11.
Poden ser requerides autoritzacions específiques quan es navegui en Espais Naturals
declarats, àrees crítiques de plans de conservació d'espècies etc.

5.7.7 Declaració de l'apartat 12:
D'acord amb l'establert a l'article 60 del REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel que s'aprova
el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII
de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües (B.O.E de 30 d'abril), "Per al maneig o govern de les
embarcacions serà necessari estar en possessió del corresponent títol expedit per l'Organisme
competent, en aquells casos en els quals sigui preceptiu d'acord amb la classe d'embarcació."
L’organisme competent de la Generalitat, descriurà, definirà i expedirà els títols requerits en
cada cas d'acord amb la classe d'embarcació i tipus d'usuari o activitat projectada.

vegeu a l’oficina virtual de tràmits (OVT) la modalitat del tràmit d’autorització d’instal·lacions relacionades amb l’activitat de
navegació en aigües superficials (H0368)
11
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En funció del nombre d'embarcacions a rem emprades en les activitats previstes, el declarant
vetllarà per la suficiència de titulació del personal encarregat de vigilar i tutelar les activitats
projectades.
Els declarants d'activitats en les quals es projecti el lloguer d'embarcacions han de vetllar per
la suficiència del títol dels qui manegen les esmentades embarcacions.
Es recomana als socis de clubs i a federacions d'embarcacions a rem ser federats i en
possessió de la titulació recomanada.
Qui presenti una declaració responsable de navegació atorgada per a l'ús d'una pluralitat
d'embarcacions, queda obligat a vetllar per la suficiència del títol i el compliment dels requisits
establerts en la declaració responsable dels qui les manegin

5.7.8 Declaració de l'apartat 13:
La navegació i flotació en aigües continentals pot resultar perillosa. Els rius, els embassaments
són medis adversos que poden alterar-se amb rapidesa per raons incontrolables per
l'administració. El declarant haurà de controlar a tota hora la seva embarcació, avaluar si els
seus coneixements li permeten exercir la seva activitat sense posar-se ell ni posar a cap tercer
en situació de risc. El declarant assumeix que coneix els riscos inherents a l'activitat de la
navegació i aquest Organisme de conca no respondrà dels danys o accidents que poguessin
produir-se a les persones o a béns, sent exclusivament del declarant la responsabilitat dels
esmentats danys o accidents.
A aquests efectes, el declarant haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança que compleixi
en cada cas amb el requerit a continuació (haurà de consignar el número de pòlissa
d'assegurança i companyia asseguradora al requadre corresponent i marcar la casella
corresponent al tipus de pòlissa contractada)12:
Declaració de l'apartat 13.1:
Els declarants que facin ús particular de la seva embarcació a vela amb eslora major a 4 metres
o de la seva embarcació a motor hauran de contractar una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil que inclogui:




Cobertura mínima per a danys a persones de 240.404,84 euros i 96.161,94 euros per
a danys materials, d’acord amb el RD 607/1999 de 16 d'abril.
Validesa en aigües interiors.
Cobertura dels danys ocasionats als ocupants de les embarcacions, amb
independència de la relació que tinguin amb l'acceptant de l'assegurança. En el supòsit
d'embarcacions a motor amb capacitat per a arrossegues esquiadors, aquests quedaran
expressament inclosos a la pòlissa d'assegurança contractada.

12

d'acord amb l'establert a l'article 59.2 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març).
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La declaració responsable de navegació, qualsevol que sigui el seu termini, mancarà de
validesa fora del període de vigència de la pòlissa d'assegurança exigida.
Declaració de l'apartat 13.2:
Les empreses, clubs, federacions i entitats públiques que practiquin la navegació a les conques
internes de Catalunya hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil contra
danys a tercers que inclogui:




Pòlissa global per a totes les embarcacions declarades,
Cobertura de totes les activitats desenvolupades pel declarant,
Cobertura amb un límit mínim de 601.012,10 euros.

En qualsevol cas, hauran de quedar, a més, expressament coberts els danys ocasionats a
terceres persones, havent de tenir la consideració de tals les següents: Guies o Monitors (R.C.
Patronal); ocupants de les embarcacions, amb inclusió expressa en el seu cas dels esquiadors
aquàtics; terceres persones alienes a l'embarcació.
Comproveu que l'assegurança contractada cobreix l'exercici de les activitats declarades
en les aigües interiors de les conques internes de Catalunya en les quals desitgeu
practicar la vostra activitat.
La declaració responsable de navegació, qualsevol que sigui el seu termini, mancarà de
validesa fora del període de vigència de la pòlissa d'assegurança exigida.
Declaració de l'apartat 13.3:
El declarant, responsable de les proves, haurà de contractar una assegurança de
responsabilitat civil contra danys a tercers que inclogui:





Cobertura dels eventuals danys que puguin patir els participants de les proves a
l'exercici de les activitats previstes.
Pòlissa global per a totes les embarcacions que participin en les activitats declarades,
Cobertura de totes les activitats previstes en les proves declarades,
Cobertura amb un límit mínim de 601.012,10 euros.

En qualsevol cas, hauran de quedar, a més, expressament coberts els danys ocasionats a
terceres persones, havent de tenir la consideració de tals les següents: Guies o Monitors (R.C.
Patronal); ocupants de les embarcacions, amb inclusió expressa en el seu cas dels esquiadors
aquàtics; terceres persones alienes a l'embarcació.
Comproveu que l'assegurança contractada cobreix l'exercici de les activitats declarades en les
aigües interiors de les conques internes de Catalunya en les quals desitja practicar la seva
activitat.
L'acceptant de la pòlissa d'assegurança haurà de ser la persona física o jurídica que
organitza les activitats, i que, per tant, presenta aquesta declaració.
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La declaració responsable de navegació, qualsevol que sigui el seu termini, mancarà de
validesa fora del període de vigència de la pòlissa d'assegurança exigida.

6 He acabat d'omplir la declaració responsable. quan puc
començar a navegar?
Una vegada que hagi omplert la seva declaració responsable el declarant haurà de:
1. Datar i signar la declaració. Si el declarant és una persona jurídica, haurà de signar
digitalment el seu representant legal amb poder de signatura.
2. Podrà presentar la seva declaració responsable telemàticament. Només en cas de ser
una persona física ho podrà presentar-la en paper a les oficines de registre de l’Agència
Catalana de l’Aigua o per qualsevol altre mitjà indicat a Tràmits Gencat, inclosa la
presentació a les Oficines de Correu per a la tramesa a les següents adreces:

Barcelona C/ Provença, 204-208
08036 Barcelona (Barcelonès)
Tel. 93 567 28 00
Fax. 93 567 27 80

Tarragona Rambla Nova, 50
43004 Tarragona (Tarragonès)
Tel. 977 21 45 56
Fax. 977 21 41 86

Girona C/ Ciutadans, 11
17004 Girona (Gironès)
Tel. 972 21 38 12
Fax. 972 21 37 27

Una vegada registrada la seva declaració responsable hauran de transcórrer 15 dies
hàbils per poder iniciar les activitats declarades13.
No es registraran les declaracions responsables enviades per email, fax o qualsevol altre mitjà
que no estableixin les disposicions vigents14.
3. Les Demarcacions territorials de l’ACA comprovaran la compatibilitat del contingut de
la declaració responsable amb la protecció i els fins del domini públic hidràulic15.
En cas d'incompatibilitat del contingut de la declaració responsable amb la protecció i
els fins del domini públic hidràulic, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) notificarà al
declarant, mitjançant resolució i de forma motivada la impossibilitat de dur a terme
aquesta activitat.
En cas de compliment amb tots els requisits exigits per a la navegació i flotació, l'ACA
notificarà l'usuari, mitjançant escrit de remissió, la matrícula de les embarcacions, el
termini de validesa de la declaració i altres dades d'interès per a l'inici de l'exercici de la

13

d'acord amb l'establert a l'article 51.2 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, a la redacció que li dóna
l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març).
14
d'acord amb l'establert la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
15
d'acord amb l'establert a l'article 51 bis.3 del REAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, a la redacció que
li dóna l'article 5 del Reial Decret 367/2010, de 26 de març (B.O.E de 27 de març).
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seva activitat sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que
tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació
o document que s'acompanyi o incorpori en una declaració responsable, o la no
presentació davant de l'ACA de la declaració responsable determinarà la impossibilitat
de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en que es tingui
constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que hi hagués lloc.
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Annex 1. Protocol de neteja i desinfecció d'embarcacions
A fi d’evitar la propagació d’espècies exòtiques invasores i molt especialment del musclo zebrat,
les embarcacions han de ser rentades i desinfectades en un moment o un altre d’acord amb el
grau d’afectació per musclo zebrat de la massa d’aigua (apartat 1r d’aquest annex) i conforme
als protocols oportuns (apartat 2n d’aquest annex). L’apartat 3r d’aquest annex conté la
localització de les estacions de neteja validades per l’ACA, i l’apartat 4t, un model de certificat
de neteja i desinfecció.

6.1 Moment de la neteja
Els embassaments, estanys i trams de riu es tipifiquen segons el seu grau d’afectació per
musclo zebrat en tres situacions, que suposen l’adopció de mesures preventives diferents. La
situació de cada zona es farà pública en tot moment a través de la pàgina web de l’ACA, i és
obligació de les persones usuàries consultar-la abans de practicar-hi la navegació.
Les embarcacions s’hauran de netejar a l’entrar i/o sortir d’un embassament o tram de riu en
funció de l’afectació causada pel musclo, segons la taula següent:

Situació

Descripció de la situació

No afectada

No s’ha identificat la presència de larves ni
d’adults.

Indicis d’afectació

Identificació esporàdica de larves a densitats
baixes.

Afectada

Identificació confirmada i persistent de larves
i/o presència d’adults.

Moment de neteja de
l’embarcació

Neteja en entrar

Neteja en entrar
Neteja en sortir

Neteja en sortir

La neteja de l’embarcació es realitzarà sempre que s’entri i/o surti d’un embassament, estany
o tram de riu diferent a l’últim en què es va navegar, i no caldrà fer-ho en entrar al mateix lloc
d’on es va sortir per última vegada.

6.2 Protocol de neteja i desinfecció
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6.2.1 Embarcacions a motor i a vela:





Fer una inspecció visual de la superfície de l’embarcació i retirar-ne, si s’escau,
qualsevol organisme, animal o vegetal, que pugui estar-hi adherit. Aquests materials
que es retirin de l’embarcació cal desar-los en un dipòsit de brossa; no s’han de retornar
a l’aigua.
Assegurar-se que tant l’embarcació com el tràiler estan ben drenats, especialment pel
que fa a indrets com els compartiments del motor, les sentines i els vivers o les cubetes.
Rentar acuradament l’embarcació i el tràiler.

Si l’embassament o tram de riu disposa d’una estació de neteja validada per l’ACA per dur
a terme la desinfecció, caldrà utilitzar-la i rentar l’embarcació amb aigua calenta (més de 60ºC),
parant especial atenció al motor i altres dispositius en contacte amb l’aigua. S’expedirà un
certificat de neteja i desinfecció el model del qual es troba a l’apartat d d’aquest protocol.
El certificat de neteja i desinfecció podrà ser requerit pels serveis d'inspecció o pel personal
adscrit a l’Agència, així com per membres dels cossos de seguretat.
Si l’embassament o tram de riu no disposa d’una estació de neteja, caldrà fer autoneteja.
L’autoneteja pot fer-se també amb aigua calenta (més de 60ºC) o bé amb aigua clorada, i s’ha
de dur a terme en un indret on l’aigua residual no s’aboqui al medi aquàtic.
L’aigua clorada es prepara diluint 10 ml de lleixiu comercial (que tingui una concentració de
clor actiu del voltant de 50 g/l) per cada litre d’aigua.



Abans de posar l’embarcació a una massa d’aigua, deixar-la assecar, en una àrea
assolellada si és possible.
Suprimir estrictament el transport d’aigua procedent de masses afectades, parant
especial atenció al viver de l’embarcació.

6.2.2 Embarcacions lleugeres tipus piragua o rem:






Retirar les restes de vegetació en sortir de l’aigua i assegurar-se que l’embarcació ha
drenat bé l’aigua. Buidar l’interior del casc en el cas de piragües insubmergibles.
Abans de posar l’embarcació a un altre embassament, estany o tram de riu, deixar-la
assecar en una àrea assolellada i seca durant un mínim de 48 hores. Assecar bé
l’interior de l’embarcació amb una esponja o drap absorbent.
Si el desplaçament a un altra massa d’aigua s’ha de fer abans d’aquest període,
l’embarcació s’ha de netejar acuradament per dins i per fora amb aigua clorada ruixada
o aplicada amb una esponja.
Per preparar l’aigua clorada, vegeu el punt b.1.
Cal drenar i assecar l’embarcació, assegurant-se que no queda cap quantitat d’aigua
que es pugui transportar a un altre embassament, estany o tram de riu. Cal parar
especial cura en assecar bé l’interior de l’embarcació amb una esponja o drap
absorbent.
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6.2.3 Navegacions per esdeveniments esportius:
A més de tenir en compte el protocol de neteja i desinfecció en funció del tipus d’embarcació,
les persones o entitats encarregades de l’organització de competicions o trobades esportives
han d’assegurar l’habilitació d’una àrea per a la desinfecció d’embarcacions i altres
equipaments, i explicitar els procediments als mitjans que es facin servir per divulgar i regular
l’esdeveniment.

6.2.4 Navegació amb planxes de vela, tube floats o altres artefactes flotants
En cas de planxes de vela, tube floats o altres artefactes flotants, amb una eslora inferior a 2,5
m sempre que no tinguin motor, complementaris al bany i subjectes al règim dels usos comuns
del domini públic hidràulic (que, per tant, no han de presentar declaració responsable), la neteja
es farà seguint el protocol per a embarcacions lleugeres tipus piragua o rem.
Els instruments associats a la navegació de petites dimensions i en general qualsevol objecte
capaç de retenir petites quantitats d’aigua també han de ser netejats. En aquest cas, es poden
fregar o submergir en una solució clorada, preparada tal com s’especifica a l’apartat
d’embarcacions lleugeres, o deixar-los assecar completament.
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Annex 2. Espais navegables
La navegació a rem, vela o motor resta prohibida a les zones classificades com a P. La
navegació en embassaments i trams de riu del Districte de la conca fluvial de Catalunya no
inclosos a les taules 1 i 2 ha de ser valorada específicament per l’Agència Catalana de l’Aigua16.
Per cada tipus d’embarcació (rem, vela o motor), i en cadascuna de les zones abans indicades
(taules 1 i 2), la navegació pot classificar-se en P - prohibida, C - confinada o A - condicionada
a la neteja.
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.
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 porta 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 que en surti.
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.
Taula 1 Classificació dels embassaments de les conques internes de Catalunya als efectes de
la navegació, segons els tipus de propulsió de les embarcacions. (DT: demarcació territorial)

D’acord amb la Resolució TES/2543/2014, de 3 de novembre, per la qual es classifiquen els embassaments, estanys i trams
dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i s’estableixen les limitacions als espais navegables
i al bany (DOGC 6752 – 18.11.2014).
16
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Tipus de propulsió
DT

Conca

Embassament
Rem

Vela

Motor

TB

Besòs (Mogent)

Vallforners

A

A

A

G

Rieres del Cap de Creus

Portbou

A

A

P

G

Muga

Boadella

A

A

A

G

Ter (Freser)

Núria

A

A

P

G

Ter

Sau

A

A

A

G

Ter

Susqueda

A

A

P

G

Ter

El Pasteral

A

A

P

G

Ter

Colomers

A

A

P

TB

Tordera (riera de Gualba)

Santa Fe

P

P

P

TB

Besòs (Riera de Vallforners)

Vallforners

P

P

P

LF

Llobregat

La Baells

C

C

C

LF

Llobregat (Cardener)

La Llosa del Cavall

A

A

P

LF

Llobregat (Cardener)

Sant Ponç

A

A

A

LF

Llobregat (Riera de Tous)

Sant Martí de Tous

A

A

P

LF

Foix

Foix

P

P

P
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Tipus de propulsió
DT

Conca

Embassament
Rem

Vela

Motor

T

Gaià

El Catllar

P

P

P

T

Riudecanyes

Riudecanyes

A

A

P

Demarcacions territorials de l’Agència Catalana de l’Aigua (DT): TB: Tordera – Besòs; LF: Llobregat – Foix; G: Girona; T:
Tarragona

Taula 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. (DT:
demarcació territorial)

Tipus de propulsió
DT Conca

Tram de riu

Límit superior

Límit inferior
Rem

Vela

Motor

Mas de les Puputs
(Castelló
d’Empúries)

1,2 km aigües amunt
de la
desembocadura
(Castelló
d’Empúries)

A

A

P

G

Muga

De Castelló d’Empúries al
límit de la zona
maritimoterrestre

G

Fluvià

Àrea recreativa TussolsBasil, Olot

Gual del Mas
Tussols (Olot)

Resclosa del Molí de
Sant Roc (Olot)

A

P

P

G

Fluvià

Aigües amunt de les
rescloses d’Esponellà

Can Vilar
(Esponellà)

Resclosa
d’Esponellà
(Esponellà)

A

P

P

G

Ter

Aigües amunt de la
Resclosa de Can Terrers

Aiguabarreig amb
el riu Ges (Torelló)

Resclosa Can
Terrers (Torelló)

A

P

P

G

Ter

Manlleu

Resclosa entrant a
Manlleu

Resclosa sortint de
Manlleu

A

P

P
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Tipus de propulsió
DT Conca

Tram de riu

Límit superior

Pont de Sant Julià
del Llor (Anglès)

Límit inferior

Pont de Bonmatí
(Sant Julià del Llor i
Bonmatí)

Rem

Vela

Motor

A

P

P

G

Ter

D’Anglès a Bonmatí

G

Ter

De Bonmatí al pont de
Pont de Bonmatí
Pont de Fontajau
Fontajau (camp de piragües (Sant Julià de Llor i
(Girona)
de Salt)
Bonmatí)

A

P

P

G

Ter

Parc de les Ribes del Ter
(Girona)

Pont de Fontajau
(Girona)

Pont de la Barca
(Girona)

A

P

P

G

Ter

Zona recreativa el Congost
(Sant Julià de Ramis)

Sant Vicenç (Sant
Julià de Ramis)

Cau de les Goges
(Sant Julià de
Ramis)

A

P

P

G

Ter

De les aigües tranquil·les
de Colomers a Verges

Pla de
Sobrànigues (Sant
Jordi Desvalls)

Final del terme
municipal de Verges

A

P

P

G

Ter

De Torroella de Montgrí al
límit de la zona
maritimoterrestre

Pont de Torroella
de Montgrí

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

A

A

P

La Granja del
Cardener (El Pi de
Sant Just)

A

P

P

Llobregat
LF (Cardener)

LF

LF

De la presa de la Llosa del
Cavall a aigües amunt
d’Olius

Presa de la Llosa
del Cavall (Navès)

Llobregat
(Cardener)

De Cardona (túnel de la
Boca de sortida del Malagarriga (Pinós)
Coromina) a aigües avall de túnel de la
Valldeperes
Coromina
(Cardona)

A

P

P

Llobregat
(Cardener)

Aigües amunt de la resclosa La Fàbrica Vella
de Súria
(Súria)

A

P

P
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Tipus de propulsió
DT Conca

Llobregat
LF (Cardener)

Rem

Vela

Motor

A

P

P

De la Pobla de Lillet a la
La Pobla de Lillet
cua de l’embassament de la
Baells

Cua de
l’embassament de la
Baells (Cercs)

A

P

P

Llobregat

Aigües amunt de la resclosa Extrem nord del
de Gironella
nucli de Gironella

Resclosa de
Gironella (Gironella)

A

P

P

Llobregat

Aigües amunt de la resclosa L’Ametlla de
de l’Ametlla de Merola
Merola (Puig-reig)

Resclosa de
l’Ametlla de Merola
(Puig-reig)

A

P

P

Tram urbà de Sallent

Extrem nord del
nucli de Sallent

Extrem sud del nucli
de Sallent

A

P

P

Zona recreativa el Llac
(Navarcles)

Extrem nord del
nucli de Navarcles

Resclosa de
Navarcles
(Navarcles)

A

P

P

De Navarcles al Pont de
Vilomara i Rocafort

Torroella de Baix
(Sant Fruitós de
Bages)

El Pont de Vilomara
A

P

P

Congost de la Puda (entre
Monistrol i Olesa de
Montserrat)

Colònia Gomis
(Monistrol de
Montserrat)

Resclosa del Cariat
(Esparreguera)

A

P

P

LF

Llobregat

Llobregat (riera
LF de Calders)

Llobregat
LF

Llobregat
LF

Límit inferior

Sant Pau (Manresa)

Llobregat

LF

Límit superior

De Sant Joan de Vilatorrada Extrem nord de
a Manresa
Sant Joan de
Vilatorrada

LF

LF

Tram de riu

Demarcacions territorials de l’Agència Catalana de l’Aigua (DT): TB: Tordera – Besòs; LF: Llobregat – Foix; G: Girona; T:
Tarragona

La navegació en embassaments i trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya no
inclosos a les taules 1 i 2 ha de ser valorada específicament per l’Agència Catalana de
l’Aigua.
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7 Annex 3. Limitacions en relació al la navegació als
embassaments i trams de rius de les conques internes
de Catalunya
7.1 Limitacions generals en relació amb la navegació al Districte de
conca fluvial de Catalunya
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 pel 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.
Si es vol navegar en alguna zona classificada com a confinada (C), s’ha de presentar una
declaració responsable exclusiva per a navegar en aquesta zona, i no serà possible navegar
en cap altra zona navegable durant el termini de vigència d’aquesta declaració i fins que hagin
transcorregut els sis (6) mesos de confinament, a comptar des de la finalització del termini de
vigència de la declaració.
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 fer-los servir (només es poden utilitzar en zones
on no estigui prohibit el bany).
3 L’ocupació de forma permanent dintre del domini públic hidràulic o les seves zones de
servitud/policia, de les 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 aquest efecte, a la petició s’hi ha d’adjuntar una memòria que indiqui el
tipus d’activitat a realitzar, les zones d’embarcada i abalisament 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, en àrees d’interès faunístic i
florístic i en zones de pesca controlada, 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 simultàniament.
4 L’Agència Catalana de l’Aigua pot ordenar la suspensió temporal de totes les activitats o d’una
part en l’àmbit d’un embassament o tram de riu mentre durin les operacions de
desembassament o quan així convingui per a l’interès general per tal d’evitar possibles danys.
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
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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, si s’escau, 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.
6 Durant la realització d’esdeveniments organitzats al domini públic hidràulic, especialment
competicions o proves esportives de pesca, natació o navegació, es podran prohibir
temporalment la resta d’activitats a la zona afectada. L’Agència Catalana de l’Aigua i el
Departament competent en matèria de pesca continental, o el Departament competent per
autoritzar l’esdeveniment, es coordinaran per informar-se de la planificació d’aquests
esdeveniments a fi que es puguin limitar els altres usos.
7 L’abalisament d’una àrea per a la realització de pràctiques esportives o d’entrenament
requereix una 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.
8 La zona de seguretat de les preses, els passadissos d’accés de les embarcacions i les zones
exclusives per al bany s’han de senyalitzar 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.
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 l’esquí de cable s’han de situar sempre dintre de les zones 2 o 3 dels
embassaments. La ubicació de totes aquestes zones es concreta a l’autorització, amb la
valoració prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes zones hauran de ser abalisades
per la persona que hi tingui l’autorització.
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
d’estudi 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.

7.2 Limitacions generals en relació amb la navegació a tots els
embassaments del Districte de la conca fluvial de Catalunya:

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
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embassament. El nombre màxim d’embarcacions a cada embassament es mostra a al punt
6.6 d’aquest Annex.
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’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
3. 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.
4. 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
el 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.
5. 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.
6. 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 no 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 a altres
usos i on s’especifiqui.
7. La navegació a motor es pot realitzar amb motors elèctrics, o bé amb motors de combustió
(4 temps), 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.
8. Es prohibeix la navegació recreativa amb motos aquàtiques o similars fora de les zones
aquàtiques exclusives objecte d’autorització indicades al punt 9 de l’apartat 6.3, 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.
9. 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.
10. 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.
11. Només es pot navegar a velocitats superiors a 16 nusos a les àrees habilitades subjectes a
autorització, a què es refereix el punt 2.9, per a la pràctica d’esquí nàutic, o esports similars,
i motos aquàtiques.
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).
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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, a què es refereix el
punt 9 de l’apartat 6.3.
14. Les limitacions anteriors no s’apliquen a embarcacions destinades a vigilància, salvament,
tasques d’estudi o investigació i embarcacions militars o similars. Aquestes embarcacions
han de complir, però, amb el protocol de neteja corresponent.

7.3 Limitacions generals en relació amb la navegació en trams
fluvials del Districte de la conca fluvial de Catalunya:

1. Resta prohibida la navegació durant els mesos de novembre, desembre i gener als trams
catalogats com a “aigües de salmònids”, segons l’Ordre o la 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.
2. Resta prohibida la navegació en les aigües declarades com a reserva genètica, 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.
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 recomanable la dels
artefactes flotants, atenent el protocol de neteja i a la categoria assignada.

6.6. Limitacions específiques pel que 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 o zones de protecció especial. S’hi prohibeix la
navegació excepte per a 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 preferent. 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,
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tant per a la realització d’activitats que requereixin embarcació (zones 4) com per les 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, esquí-surf
(wakeboarding) o similars, segons l’autorització atorgada).
Aquestes zones són consultables als mapes publicats a la pàgina web de l’Oficina Virtual de
Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
Les activitats i modalitats permeses a cada embassament es detallen a continuació:
msnm: metres sobre el nivell del mar
7.3.1

Embassament de Portbou:

Caracterització de l’embassament

Funció principal

Abastament urbà

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

Classificació

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

PEIN i Natura 2000 Massís de l’Albera
Espais naturals
Tot l’embassament és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

Alt Empordà

Municipis

Portbou

Ordenació de la navegació i el bany

Embarcacions de servei
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Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1 (Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Bany

No

No regulat

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

No

Sí

Navegació amb altres
motors o velocitats superiors
a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim
d’autorització

No

No

7.3.2 Embassament de Boadella:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regulació del riu la Muga, abastament urbà, regadiu i producció hidroelèctrica

Capacitat: 60 hm3; superfície: 363 ha
Dimensions
Cota màxima d’inundació: 160 msnm; cota mínima: 106 msnm

Classificació

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

PEIN Penya-segats de la Muga, Natura 2000 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
Espais naturals
Tot el perímetre és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

Alt Empordà

Municipis

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

Sí

No regulat

No

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

No

Sí

Sí

No

Sí.

Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim

No

No

No

d’autorització

Velocitat màxima: 16
nusos

No

No

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

S’admeten un màxim de 60 embarcacions.

Limitacions per a la
navegació a motor

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 146 msnm. Per sota d’aquesta cota, la velocitat
màxima de navegació es limita a 3 nusos.

7.3.3 Embassament de Núria:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Innivació, abastament urbà

Dimensions

Capacitat: 0,6 hm3; superfície: 2 ha
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Caracterització de l’embassament
Cota màxima d’inundació: 1.953 msnm; Cota mínima: 1.944 msnm

Classificació

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

Espais naturals

—

Comarca

Ripollès

Municipis

Queralbs

Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1 (Presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

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

No

Sí

Navegació amb altres motors o
velocitats superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics sotmesos a
règim d’autorització

No

No

7.3.4 Embassament de Sau:
Caracterització de l’embassament

Funció principal
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Caracterització de l’embassament

Capacitat: 151 hm3; superfície: 572 ha
Dimensions
Cota màxima d’inundació: 427 msnm; cota mínima: 350 msnm

Classificació

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

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

Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1
(presa/protecció
especial)

Zona 2 (marges i cues)

Zona 3 (centre)

Zona 4 (ús exclusiu,
subjecte a autorització)

Embarcacions de
servei

Sí

Sí

Sí

Sí

Bany

No

Sí

No regulat

No

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

No

Sí

Sí

No

Sí.
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

No

Potència màxima
combustió: 150 CV.

No

Velocitat màxima: 16
nusos
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Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1
(presa/protecció
especial)

Esports
nàutics/aquàtics
sotmesos a règim
d’autorització

Zona 2 (marges i cues)

No

Zona 3 (centre)

No

No

Zona 4 (ús exclusiu,
subjecte a autorització)

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

S’admeten un màxim de 60 embarcacions.

Limitacions per a la
navegació a motor

L’accés actual de les embarcacions que requereixin vehicle s’ha de fer pel Club Nàutic Vic-Sau o Can
Mateu.
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.

7.3.5 Embassament de Susqueda:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Producció d’energia hidroelèctrica, abastament urbà i regulació del riu Ter

Capacitat: 233 hm3; superfície: 660 ha
Dimensions
Cota màxima d’inundació: 357 msnm; cota mínima: 252 msnm

Classificació

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

PEIN les Guilleries i Collsacabra. Natura 2000 les Guilleries i Sistema Transversal Català
Espais naturals
Tot el perímetre és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

Osona i la Selva

Municipis

Susqueda, Sant Hilari Sacalm i Vilanova de Sau

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

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

No regulat

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

No

Sí

Navegació amb altres motors o
velocitats superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics sotmesos a
règim d’autorització

No

No

7.3.6 Embassament del Pasteral:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Abastament urbà, producció d’energia hidroelèctrica i regadiu

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

Classificació

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

PEIN les Guilleries. Natura 2000 les Guilleries i Riberes del Baix Ter.
Espais naturals
Tot l’embassament és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

La Selva

Municipis

Amer, la Cellera de Ter, Susqueda i Osor
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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, vela o motor elèctric
i a menys de 3 nusos

No

Sí

Navegació amb altres motors o
velocitats superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics sotmesos a
règim d’autorització

No

No

7.3.7 Resclosa de Colomers:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regadiu

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

Classificació

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

Natura 2000 Riberes del Baix Ter
Espais naturals
Tot l’embassament és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

Baix Empordà

Municipis

Colomers i Foixà
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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, vela o motor elèctric
i a menys de 3 nusos

No

Sí

Navegació amb altres motors o
velocitats superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics sotmesos a
règim d’autorització

No

No

7.3.8 Embassament de la Baells:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regulació del riu Llobregat, abastament urbà, regadiu i producció d’energia elèctrica

Capacitat: 109 hm3; superfície: 360 ha
Dimensions
Cota màxima d’inundació: 634 msnm; cota mínima: 540 msnm

Rem (C), Vela (C), Motor (C)
Classificació

Monestir de Sant Salvador de la Vedella, PEIN Serra del Picancel.
Espais naturals
Àrees d’interès faunístic i florístic a la cua i marge esquerre del Merdançol

Comarca

Berguedà

Municipis

Cercs i Vilada
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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

Sí

No regulat

No

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

No

Sí

Sí

No

Sí.
Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

No

Potència màxima
combustió: 150 CV.

No

Velocitat màxima: 16
nusos

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim
d’autorització

No

No

No

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

S’admeten un màxim de 100 embarcacions.

Limitacions per a la
navegació a motor

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.

7.3.9 Embassament de la Llosa del Cavall:
Caracterització de l’embassament

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

Classificació

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

PEIN Serres de Busa-els Bastets-Lord
Espais naturals
àrea d’interès faunístic i florístic a la Rasa de Vilamala

Comarca

Solsonès

Municipis

Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys

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, vela o
motor elèctric i a menys
de 3 nusos

No

Sí

Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim de
autorització

No

No

7.3.10 Embassament de Sant Ponç:
Caracterització de l’embassament
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Regulació del riu Cardener, abastament urbà, regadiu i producció d’energia hidroelèctrica

Funció principal

Capacitat: 24 hm3; superfície: 140 ha
Dimensions
Cota màxima d’inundació: 530 msnm; cota mínima: 485 msnm

Classificació

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

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

Espais naturals

àrea d’interès faunístic i florístic a les cues del Cardener i afluents

Comarca

Solsonès

Municipis

Clariana de Cardener, Olius i Navès

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

Sí

No regulat

No

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

No

Sí

Sí

No

Sí.

Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim

No

No
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Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1 (presa)

Zona 2 (marges i
cues)

Zona 3 (centre)

d’autorització

Zona 4 (ús exclusiu, subjecte
a autorització)
Potència màxima: 350 CV

S’admeten un màxim de 30 embarcacions.

Limitacions per a la
navegació a motor

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.

7.3.11 Embassament de Sant Martí de Tous:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regadiu

Capacitat: 1,3 hm3; superfície: 20 ha
Dimensions
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
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Ordenació de la navegació i el bany

Zona 1 (presa)

Zona 2 (resta de l’embassament)

Embarcacions de servei

Sí

Sí

Bany

No

No

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

No

Sí

Navegació amb altres
motors o velocitats
superiors a 3 nusos

No

No

No

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim
d’autorització

7.3.12 Embassament de Riudecanyes:
Caracterització de l’embassament

Funció principal

Regadiu i abastament urbà

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

Classificació

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

Espais naturals

Tot l’embassament és àrea d’interès faunístic i florístic

Comarca

Baix Camp

Municipis

Riudecanyes i Duesaigües
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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, vela o motor
elèctric i a menys de 3 nusos

No

Sí

Navegació amb altres motors
o velocitats superiors a 3
nusos

No

No

Esports nàutics/aquàtics
sotmesos a règim
d’autorització

No

No

Agència Catalana de l’Aigua

45

