CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA
FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING
Barcelona, 28 d’octubre de 2004
REUNITS
D'una part, l'Honorable senyor Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
I d'altra part, el senyor Lluís Pujal i Faurat, president de la Federació Catalana de
Pesca Esportiva i Càsting.
ACTUEN
El primer en nom i representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les facultats que li atorga l'article 12
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim
jurídic de l'Administració de la Generalitat.
El segon, en nom i representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i
Càsting (endavant FCPEC), declarada d'utilitat pública i d'interès cívic i social pel
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, subscriu el present conveni d'acord amb
les facultats que li venen conferides per l'article 36 del Decret 70/1994, de 22 de
març.
Les parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present
conveni, per això,
MANIFESTEN
I.- El Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de
diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, crea
dins del departament de Medi Ambient i Habitatge, la direcció general del Medi
Natural, amb les funcions d’establir les directrius generals i planificar la gestió de
la riquesa piscícola de Catalunya.
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II.- Que en data 23 de setembre de 1999 el Departament d’Agricultura
Ramaderia i Pesca i la FCPEC van signar un conveni per a la gestió, la
conservació i la restauració de les zones de pesca controlada i els seus hàbitats.
III.- Que en data 28 de juliol de 2003 ambdues parts van signar un conveni marc
per regular la col·laboració per a la millora en l’ordenació, gestió i la sostenibilitat
de l’aprofitament piscícola en les aigües continentals de Catalunya, el seguiment,
la preservació i la conservació de la fauna piscícola, dels ecosistemes de les
aigües continentals i la formació dels pescadors.
IV.- Que l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives, per al 2004 faculta el Departament de Medi Ambient i
Habitatge per signar un conveni de col·laboració amb la FCPEC per a la gestió i
vigilància de les zones de pesca controlada i que en el marc d’aquest conveni es
pot atribuir a la FCPEC el cobrament de la taxa corresponent als permisos de
pesca.
V.- Que la pesca recreativa i en definitiva, la gestió de les poblacions piscícoles
continentals formen part de la nova cultura de l'aigua que es vol implantar. El
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la FCPEC, dins aquest context
persegueixen establir formes de gestió globals basades en la conservació dels
ecosistemes fluvials i en models de gestió sostenibles. Així, com la implicació de
l'òrgan que representa al col·lectiu de ciutadans - la FCPEC - que desenvolupen
aquesta activitat.
VI.- Per tal de regular els termes en què es farà efectiva aquesta col·laboració,
subscriuen el present conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte establir els termes en què es portarà la
col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la FCPEC per
la vigilància i la col·laboració en la gestió de les zones de pesca controlada i el
procediment de cobrament de la taxa del permís de pesca.
Segon.- Cobrament de la taxa del permís de pesca
1. L’import de la taxa del permís de pesca és fixat anualment per la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora de les
taxes i preus públics de la Generalitat.
2. El Departament de Medi Ambient i Habitatge lliurarà a la FCPEC abans
del dia 1 de gener de cada any els talonaris necessaris per a la liquidació
de la taxa. Aquests talonaris reflectiran cada modalitat de pesca, tipus de
pescador (federat, soci federat, riberenc i altres pescadors) i aniran
numerats correlativament. La FCPEC signarà el rebut acreditatiu del
lliurament dels talonaris.
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La FCPEC es farà càrrec de cobrar als subjectes passius l’import de la
taxa, aplicant les tarifes que hagin estat aprovades d’acord amb l’apartat 1
del present pacte, i els lliurarà el permís de pesca o document justificatiu
del pagament. El lliurament del permís de pesca i el cobrament de la taxa
s’efectuarà, sempre que sigui possible, en llocs propers a les zones de
pesca controlada i en un nombre de punts d'expedició suficients per
atendre les necessitats de les persones interessades a exercir la pesca.
Pel que fa a l’any 2004, la FCPEC es farà càrrec de la impressió dels
talonaris.
3. La FCPEC ingressarà abans del dia 10 dels mesos de gener, abril, juliol i
octubre al compte restringit d’ingressos del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, número xxxxxxx de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, els ingressos recaptats corresponents
al trimestre immediatament anterior. Igualment lliurarà a la direcció
general del Medi Natural un full-resum de liquidació on es detallaran els
tipus i el nombre de permisos emesos en el període i al qual s’adjuntaran
les matrius dels talonaris corresponents.
Pel que fa a l’exercici 2004 la FCPEC ingressarà, en el mateix compte,
abans del dia 15 de novembre les quantitats recaptades des del 21 de
juliol de 2004 (data de publicació de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives) fins el 30 de setembre de 2004, pels
permisos emesos fins aleshores. En el mateix termini lliurarà a la direcció
general de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge el
full resum i els talonaris esmentats en el paràgraf anterior.
4. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en base als ingressos
efectuats per la FCPEC d’acord amb l’apartat anterior, abans del dia 25
dels mesos de gener, abril, juliol i octubre iniciarà els tràmits per al
pagament del premi de cobrança del 5% als llocs amb lectors de targeta i
del 10% als que no en tenen, per les recaptacions efectuades en cada
trimestre i en donarà trasllat a la FCPEC.
Pel que fa a l’exercici 2004, el Departament tramitarà el pagament del
premi de cobrança desprès que la Federació acrediti els ingressos
esmentats al punt 3 i prèvia certificació de conformitat per part de la
direcció general del Medi Natural.
5. La FCPEC abans del dia 20 de gener de cada any lliurarà a la direcció
general del Medi Natural una memòria-resum dels permisos expedits l’any
anterior i retornarà els talonaris sobrants.
6. En cada punt d’expedició de permisos de pesca hi ha d’haver a disposició
dels subjectes passius un full de reclamacions validat per la direcció
general del Medi Natural. Aquest full ha de ser tramès en els 30 dies
següents a la finalització de cada temporada de pesca a la direcció
general.
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Tercer .- Vigilància i col·laboració en la gestió de les zones de pesca controlada
El Departament de Medi Ambient i Habitatge encomana a la FCPEC la
vigilància i gestió de les zones de pesca controlada. Aquesta vigilància
s’efectuarà d’acord amb els criteris següents:
1. La FCPEC proposarà abans del 15 de novembre a la direcció general de
Medi Natural, la relació de les persones a les quals confiarà la vigilància i
col·laboració en la gestió de les zones de pesca controlada. El nombre de
persones encarregades de la vigilància i col·laboració en la gestió serà
d'un mínim de 20 i un màxim de 150 guardes fluvials. La FCPEC impartirà
a les persones designades un curs d'acord amb un programa de formació
valorat i revisat per la direcció general del Medi Natural del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
2. La vigilància s’ha de mantenir durant tot l'any i s'efectuarà en un horari
flexible d'acord amb les necessitats del servei.
3. La FCPEC es farà càrrec de la contractació, remuneració i assegurança
de les persones encarregades de la vigilància i gestió de les zones de
pesca controlada. Aquestes persones no tindran cap mena de vinculació
laboral amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
4. La direcció general del Medi Natural lliurarà abans del 15 de desembre a
la FCPEC, els distintius i les credencials que han de portar sempre a
sobre les persones encarregades de la vigilància i la col·laboració en la
gestió de les zones de pesca controlada.
5. Cas que la direcció general del Medi Natural detecti l’incompliment de les
activitats i funcions encomanades, requerirà a la FCPEC per tal que
adopti les mesures oportunes i, en el seu cas, retiri els distintius i
credencials.
6. Les persones encarregades de la vigilància i col·laboració en la gestió han
de desenvolupar les activitats següents:
-

Vetllar per tal que la pesca es realitzi respectant les previsions de
la normativa vigent efectuant els advertiments i recomanacions
corresponents a les persones que la practiquen.
Donar avís de manera immediata de qualsevol incidència que
observin en els rius a través dels punts de contacte que indiqui la
direcció general del Medi Natural.
Donar trasllat als membres del Cos d’Agents Rurals de les accions
que puguin ser contràries a la normativa vigent en matèria de
pesca i aigües continentals.
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-

-

Trametre, amb una antelació de dos dies abans de finalitzar el
mes, al Cap de Comarca corresponent del Cos d'Agents Rurals, la
planificació d'actuacions i tasques a desenvolupar durant el mes
següent per tal de coordinar les actuacions.
Col·laborar en les tasques de repoblació de les zones de pesca
controlada.

La realització del conjunt d’actuacions previstes en aquest pacte pel que fa a la
vigilància i col·laboració en la gestió de les zones de pesca controlada, es
portaran a terme segons el que es preveu a l’annex d’aquest conveni.
Quart.- Seguiment del Programa de salvament i rescat de peixos
La FCPEC col·laborarà amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge en el
Programa de salvament i rescat de la fauna piscícola. Les actuacions a realitzar
es detallen a l’annex del present conveni.
Cinquè.- Compromisos del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Per tal d’aconseguir els objectius descrits en els pactes tercer i quart, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge satisfarà durant el segon semestre del
2004 a la FCPEC, la quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-NOU MIL EUROS
(479.000 Euros), que inclou les despeses de contractació de la guarderia fluvial,
despeses de desplaçament i comunicacions, despeses de vehicles, despeses de
material i equipaments, derivades tant de la vigilància i de la col·laboració en la
gestió de les zones de pesca controlada com del programa de salvament i rescat
de la fauna piscícola i repoblacions.
La FCPEC ha d’acreditar i justificar, abans del 30 de novembre de 2004 al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, les actuacions realitzades referides al
pacte tercer i quart detallant el cost corresponent a cada una d’elles. Els
informes s’han de lliurar en el format electrònic que determini la direcció general
del Medi Natural i en llengua catalana.
El pagament es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària
MA04/227000700/4422 del pressupost vigent del Departament de Medi Ambient
i Habitatge. El Departament podrà fer efectiu un pagament parcial per un import
de fins a 300.000 Euros un cop acreditades les actuacions derivades de la
contractació, equipament, manteniment i funcionament de guardes fluvials i de
vehicles, i les de salvament, rescat de peixos i repoblacions, prèvia presentació
de la factura i de la certificació de conformitat per part de la direcció general del
Medi Natural. La resta del pagament es realitzarà contra la presentació de la
factura i prèvia certificació de conformitat per part de la direcció general del Medi
Natural.
La contraprestació a satisfer pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en les
temporades de pesca posteriors, es fixarà mitjançant una addenda i s’establirà
en funció del nombre de persones que han de vigilar i col·laborar en la gestió de
les zones de pesca controlada establertes en les pertinents temporades de
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pesca o d’altres condicionants per a la millora de la conservació i gestió de les
zones de pesca controlada.
Sisè.- Expedició de llicències de pesca recreativa
El Departament de Medi Ambient i Habitatge autoritza la FCPEC per expedir
llicències de pesca connectant-se amb l’aplicació informàtica d’emissió de
llicències del Departament. L’import d’aquestes llicències ha de ser ingressat
directament al Tresor de la Generalitat mitjançant datàfon.
Les despeses de les línies de comunicacions i del maquinari necessari per poder
expedir llicències de pesca recreativa, van a càrrec del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
Setè.- Règim dels eventuals incompliments del conveni
L’incompliment de les obligacions previstes en el pacte segon pel que fa als
permisos de pesca i del pacte sisè relatiu a l’expedició de llicències de pesca
recreativa, tindran la consideració d’acció o omissió de la qual resulta l’obligació
d’indemnitzar la Hisenda de la Generalitat d’acord amb el que preveu l’article 84
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
Vuitè.- Informació i control
En qualsevol moment, la direcció general del Medi Natural pot demanar i requerir
a la FCPEC, la documentació i la informació necessàries per comprovar i
assegurar el compliment d’aquest Conveni, i la FCPEC està obligada a
proporcionar-les.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a fi i efecte de dur a terme un
seguiment econòmic en relació a les actuacions contemplades en aquest
conveni realitzarà anualment una auditoria.
Novè.- Règim Jurídic
Les actuacions previstes en els pactes tercer i quart d’aquest conveni es regiran
en tot el que no és previst en aquest conveni, pel que disposa el Text Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Desè.- Extinció del conveni
El conveni s’extingirà:
a) Per arribar al compliment del conveni.
b) Per resolució. Són causes de resolució:
-

El mutu acord de les parts abans de finalitzar el termini establert.
L’incompliment reiterat d’algun dels pactes del conveni per part de
qualsevulla de les parts signats donarà dret al Departament de Medi
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Ambient i Habitatge a exigir la resolució del conveni i la devolució de
l’import rebut.
Onzè.- Termini de vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent a la data de signatura i mantindrà
la seva vigència fins a l’entrada en vigor de la nova Llei de pesca continental.
Sense perjudici de les addendes al conveni que caldrà formalitzar cada any.
Dotzè.- Qüestions Litigioses
Les qüestions litigioses que puguin sorgir durant l'execució d'aquest conveni
entre les parts, es sotmetran als tribunals de la jurisdicció contenciosaadministrativa de la ciutat de Barcelona.
Tretzè .- Derogació dels convenis anteriors
Les estipulacions contingudes en aquest conveni substitueixen i deixen sense
efecte els convenis subscrits el 23 de setembre de 1999 entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i
Càsting i el conveni de 28 de juliol de 2003 entre el Departament de Medi
Ambient i la mateixa FCPEC.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data esmentats a l'encapçalament.

El conseller de Medi Ambient
i Habitatge

Salvador Milà i Solsona

El president de la Federació Catalana
de Pesca Esportiva i Càsting

Lluís Pujal i Faurat
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ANNEX
A) ENCÀRREC D'ACTUACIONS RELATIVES A LA VIGILÀNCIA I GESTIÓ DE
LES ZONES DE PESCA CONTROLADA I AL SEGUIMENT DEL PROGRAMA
DE SALVAMENT I RESCAT DE PEIXOS, PER PART DEL DMAH A LA FCPEC
L'objectiu es encarregar a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
diverses actuacions mitjançant les persones encarregades de la vigilància i
gestió de les zones de pesca controlada que disposa la FCPEC distribuïda per
tot el territori català.
− La vigilància i la gestió de l'activitat de la pesca esportiva a Catalunya, i la de
compliment de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals a
Catalunya
− Actuacions en el marc del Programa de salvament i rescat de peixos
Les actuacions es portaran a terme de manera coordinada amb l'Agència
Catalana de l'Aigua i amb la Direcció General del Medi Natural.
Les persones encarregades de la vigilància i gestió i contractades per la FCPEC
exerciran les seves funcions i actuacions de forma coordinada i supervisada per
la Direcció General del Medi Natural i més directament amb els serveis
territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge i amb el Cos d'Agents
Rurals.
B) PROTOCOL DE FUNCIONAMENT EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
SALVAMENT I RESCAT DE PEIXOS
El programa de salvament i rescat de peixos, és una campanya que es va posar
en funcionament el 1999, aleshores amb el nom d’Aigües Vives, per part del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i que es realitza anualment amb la
funció de detectar i resoldre episodis que tenen relació amb baixes de cabals
circulants als rius en períodes d'estiatge, amb les conseqüents davallades de
qualitat de l'ecosistema aquàtic i situacions d'estrès i mortaldat de fauna ictícola.
En base a aquest protocol el DMAH encarrega a la Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Càsting, la seva intervenció en les nombroses actuacions de
salvament i rescat de la fauna piscícola, mitjançant el potencial d'acció de que
disposa per part del personal encarregat de la vigilància i gestió de les zones de
pesca controlada o guarderia fluvial.
En aquest document s'estableix un protocol de funcionament davant un avís de
salvament, per tal de coordinar l'actuació dels diferents òrgans que hi intervenen:
ACA, Direcció General del Medi Natural amb el Cos d'Agents Rurals i FCPEC
amb la guarderia fluvial.
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1. Entrada d'avisos
Als Serveis Territorials, els avisos poden arribar des de vàries vies, com ara via
Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT), via Equip de Guàrdia de l'Agència
Catalana de l'Aigua, via Control central Operatiu dels Agents rurals (CCOAP),
l'avís de la guarderia fluvial de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i
Càsting o l'avís dels particulars.
El Director dels Serveis Territorials ho comunicarà a la Secció d'Activitats
Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis Territorials.
2. Inspecció de la zona afectada i presa de decisions
El Tècnic corresponent de la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental
dels Serveis Territorials corresponent, es posarà en contacte amb el Cap de sala
del Cos d'Agents Rurals i l'Equip de guàrdia de l'Agència Catalana de l'Aigua a fi
de recollir la informació necessària, o en el seu cas, fer inspeccionar la zona de
riu afectada in situ.
Amb la informació recollida, s'iniciaran les actuacions que es considerin més
oportunes amb la participació de la guarderia fluvial de la Federació Catalana de
Pesca Esportiva i Casting, com per exemple:
-

Maniobres d'aportacions addicionals de cabal
Inspecció d'abocaments influents
Seguiment de l'evolució de la incidència
Dispositiu de salvament i traslocament de peixos a zones alternatives

Es comunicarà al Director dels Serveis Territorials tota la informació referent a
l'episodi ocorregut.
El Director dels Serveis Territorials corresponent o en el seu defecte la Direcció
General del Medi Natural prendran les decisions oportunes per tal de solucionar
la problemàtica existent.
3. Actuacions
Un cop s'han pres les decisions oportunes es procedeix a realitzar l'actuació.
En cas de salvament o traslocació és necessari que el Tècnic de la Secció es
coordini amb el cap de la guarderia fluvial de la Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Càsting per tal de procedir a realitzar les actuacions corresponents.
El cap de la guarderia fluvial de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i
Càsting organitza i coordina l'equip o els equips de guardes fluvials necessaris
per resoldre l'episodi.
Les actuacions que han de realitzar aquests equips de guardes fluvials són
desplaçar-se el més aviat possible amb els vehicles tot terreny i cubes de
transport de peixos necessaris, al lloc o tram de riu afectat per l'episodi.
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Un cop arribat al lloc afectat i degudament equipats amb la roba i materials
aïllants e impermeables, els guardes fluvials procediran a la captura en viu
(mitjançant salabrets, aparells de pesca elèctrica i d'altre material de captura) de
tots els peixos que es vegin afectats per l'episodi. Un cop capturats, s'ha de
procedir a seleccionar-los i a comprovar el seu estat per posteriorment introduirlos a les cubes i cubells on, amb l'ajut d'oxigen complementari i addicional,
mantenir-los en vida durant el temps necessari abans del seu trasllat.
A mesura que la cuba i els aparells s'omplin de peixos, els guardes fluvials han
de transportar-los a d'altres zones o trams de riu de similars característiques
ecològiques i prèviament seleccionats pels tècnics dels serveis territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i els agents rurals, per tal d'alliberarlos amb cura al riu o massa d'aigua.
Aquestes operacions de salvament o rescat de peixos es repetiran tantes
vegades com sigui necessari, fins aconseguir arribar a l'èxit total de l'actuació. Si
durant l'actuació de salvament o rescat de peixos, es detecta la presència de
peixos morts, els guardes fluvials han de procedir a retirar-los del riu, per
posteriorment tractar-los convenientment com a residus orgànics (enterrament o
trasllat a un abocador proper autoritzat).
4. Material d'actuació
Per portar a terme les actuacions, d'una forma correcta, ràpida i amb seguretat,
és necessari disposar d'un equip humà format per un tècnic del Serveis
Territorials del DMAH i de tres guardes fluvials.
L'equip material mínim consta de:
-

Equip de pesca elèctrica (inclou els estris de l'aparell de pesca
elèctrica, com càtode, ànode, generador de corrent, el convertidor de
corrent, cables d'alimentació,...)
Salabrets
Cubells
Botes tipus badejadors
Guants
Cuba per a transport de peixos.

5. Coordinació del tècnic amb els guardes fluvials
El tècnic de la secció, comunicarà amb el cap dels guardes fluvials depenent de
la demarcació de l'emergència. Els guardes fluvials s'encarregaran del
salvament/rescat i la translocació, seguint les instruccions del tècnic de la
Secció.
Un cop efectuada l'actuació, els guardes fluvials realitzaran un informe de
l'actuació i el trametran al tècnic de la secció. Per acabar de tancar l'expedient, el
tècnic de la Secció, realitzarà un informe de la incidència.
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C) RECUPERACIÓ DE POBLACIONS PISCÍCOLES I REPOBLACIONS
La FCPEC té previst per enguany la realització de les següents actuacions:
1. Programa de recuperació de la truita autòctona
En les zones declarades Reserves genètiques de truita no es poden dur a terme
repoblacions amb truites provinents de piscifactories, per la qual cosa cal establir
un sistema de recuperació.
La FCPEC té programada la creació dels Centres de Reproducció Natural
Assistida (CRENA), que és la fórmula que s'utilitza en molts països europeus i a
nord-americà, per a potenciar les poblacions autòctones, i sense existència
d'impacte ambiental. Actualment hi ha en funcionament, un CRENA a Sant Hilari
de Sacalm, en el que han intervingut tècnicament el Departament de Biologia de
la Facultat de Veterinària de la UAB.
Per enguany la FCPEC té previst posar en marxa un CRENA a Llavorsí (Pallars
Sobirà), amb el suport de l'Ajuntament, que cedeix els terrenys, i la Societat de
pescadors durà a terme la gestió sota la supervisió de la FCPEC.
2. Ciprínids
Les poblacions de ciprínids, especialment la Carpa, han sofert una important
davallada durant els darrers anys. Per tal de recuperar les poblacions, la FCPEC
va endegar al 2003, un programa de creació de basses per la reproducció de
ciprínids, tot aprofitant basses d'antigues indústries tèxtils de la conca de
Llobregat. Es basa en utilitzar, com en el cas dels CRENA, exemplars provinents
del mateix tram de riu i que han crescut amb les mateixes aigües en les que
seran alliberats.
La societat de pescadors, destina una persona per la gestió de les basses, la
vigilància, l'aportació d'aliment suplementari, seguiment de l'evolució de les
carpes, etc.
La FCPEC aporta l'aliment suplementari i el manteniment de les basses.
3. Repoblacions de truita comuna a partir d’exemplars procedents de
piscifactories.
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AVÍS

Entrada de l'avís i
comunicació als
SSTT del DMAH

CECAT

CCOAR

Equip de Guardia de l'ACA

Comunicació

Serveis Territorials del DMAH
Comunicació / Actuació

Inspecció - Anàlisis
de la situació Presa de decisions

Equip de guàrdia de
l'ACA

Tècnic dels Serveis
Territorials

Inspecció

Coordinació Actuació Informe final

Guarderia Fluvial de la FCPEC

Magatzem de
material

Cos d'Agents Rurals

Aixecament d'Acta

Anàlisi / Presa de decisions

Salvament traslocacions

Informe de l'actuació
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