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Disposicions
de caràcter general

Decret
pel qual s’aprova el
Reglament de la pesca

Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de de-
sembre del 2000;

Vista la Llei de pesca i de gestió del
medi aquàtic, del 28 de juny del 2002;

Vist que el Govern ha de fixar les con-
dicions tècniques, els requisits adminis-
tratius i les limitacions per a l’exercici de
la pesca;

El present Reglament estableix el fun-
cionament de la Comissió de Seguiment
de la pesca, defineix les espècies pesca-
bles, regula les condicions i els requisits
per a l’exercici de les diferents modali-
tats de pesca i per a l’autorització i el de-
senvolupament dels concursos de pesca,
fixa el volum de captures i/o de pesca-
dors per dia, així com la mida mínima de
captura en les aigües lliures i en els aco-
tats de pesca;

A proposta de la ministra d’Agricultura i
Medi Ambient, el Govern, en la sessió del
2 d’abril del 2003, acorda:

Article únic
S’aprova el Reglament de la Pesca, que

entrarà en vigor l’endemà de ser publicat
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la pesca

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment els tipus i els imports de
les llicències de pesca.

Article 2
Les llicències poden ser de dues cate-

gories:

Les llicències de pesca de temporada,
que cobreixen la totalitat dels perío-

des hàbils per a la pesca en una
temporada.
Les llicències turístiques de pesca, amb
una durada de validesa limitada en el
temps dins la temporada de pesca.

Article 3
Les llicències de pesca de temporada

se sol·liciten al Servei de Tràmits de l’edi-
fici administratiu del Govern, o als ser-
veis de tràmits dels comuns, durant els
dies laborables i els horaris oficials d’a-
tenció al públic, amb el pagament previ
de l’import corresponent.

Article 4
Per formalitzar la sol·licitud d’una lli-

cència de pesca de temporada s’ha d’ad-
juntar la documentació següent:

Una (1) fotografia actual en color de
3,5 x 4,5 cm.
Còpia d’un document oficial d’identi-
tat amb el domicili vigent, per als pes-
cadors estrangers no residents.

Article 5
Les llicències de pesca de temporada

es poden recollir el dia següent de la re-
solució favorable de la sol·licitud al Ser-
vei de Tràmits on s’ha tramès la
sol·licitud, durant els dies laborables i els
horaris oficials d’atenció al públic.

Article 6
Les llicències turístiques de pesca són

expedides per les entitats degudament
autoritzades pel ministeri responsable
de la pesca.

Article 7
Les llicències turístiques de pesca

comporten obligatòriament la identitat
del titular i el període de vigència de la
llicència.

Article 8
Les llicències turístiques de pesca no

són vàlides sense la fotografia del titular
en l’emplaçament previst per a aquest
efecte.

Article 9
Les llicències turístiques de pesca no

són vàlides sense el segell o el nom de
l’entitat expedidora en el lloc previst per
a aquest efecte. En el cas que les llicèn-
cies prevegin l’emplaçament de la foto-
grafia del titular, el segell de l’entitat

expedidora s’ha d’estampar en part per
sobre de la fotografia.

Article 10
Per a l’obtenció de qualsevol llicència

de pesca és obligatori abonar prèvia-
ment l’import corresponent a la quota de
soci de la Federació Andorrana de Pesca.

Article 11
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment els tipus i els imports dels
permisos d’acotats de pesca.

Article 12
Els permisos d’acotat de pesca són ex-

pedits per les entitats degudament auto-
ritzades pel ministeri responsable de la
pesca.

Article 13
Els permisos d’acotat de pesca com-

porten obligatòriament la identitat del ti-
tular o el número de llicència de pesca,
el dia de vigència del permís, l’acotat de
pesca i el tipus de pesca emprat.

Article 14
Els permisos d’acotat de pesca no són

vàlids sense el segell o el nom de l’entitat
expedidora en el lloc previst per a aquest
efecte.

Article 15
Les entitats que desitgin expedir lli-

cències turístiques de pesca i/o permisos
d’acotat han de sol·licitar la seva ins-
cripció al registre corresponent del mi-
nisteri responsable de la pesca,
mitjançant la sol·licitud prevista per a
aquest efecte. La demanda se sol·licita al
Departament de Medi Ambient.

Article 16
Els talonaris de llicències turístiques

de pesca i de permisos d’acotats seran
lliurats a principi de la temporada a les
entitats autoritzades pel Departament de
Medi Ambient.

Article 17
En el moment del lliurament dels di-

ferents talonaris per part del Departa-
ment de Medi Ambient, la persona
encarregada del lliurament i l’entitat ex-
pedidora han d’omplir correctament i si-
gnar el rebut de lliurament del talonari.
El lliurador es guarda l’original i una
còpia, i l’entitat expedidora una altra
còpia.
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Article 18
En el moment de la recollida dels talo-

naris per part del Departament de Medi
Ambient, la persona encarregada del
lliurament i l’entitat expedidora han
d’omplir correctament i signar el rebut
de recollida del talonari. El lliurador es
guarda l’original i una còpia, i l’entitat
expedidora una altra còpia.

Article 19
En el moment d’expedir una llicència

turística de pesca o un permís d’acotat,
és obligatori que l’entitat expedidora
ompli correctament la totalitat de les da-
des que figuren als talonaris i als docu-
ments.

Article 20
La pèrdua per part de l’entitat expedi-

dora d’un talonari de llicències turísti-
ques de pesca o de permisos d’acotat
implica la consideració de la venda de
tots els documents del talonari al seu im-
port màxim.

Article 21
Les llicències turístiques de pesca se-

ran considerades nul·les si figuren ínte-
gres en el talonari. Així mateix els
permisos d’acotats seran considerats
nuls si l’original i la còpia són íntegres al
talonari.

Article 22
El Departament de Medi Ambient

comptabilitza les vendes de llicències
turístiques de pesca i de permisos d’aco-
tat per a cada entitat expedidora. Els do-
cuments considerats nuls, d’acord amb
l’article anterior, no són comptabilitzats
com a venuts.

Article 23
Les entitats expedidores reben el deu

(10%) per cent del total de la liquidació
comptable realitzada pel Departament
de Medi Ambient, en concepte de retri-
bució del servei.

Capítol II. Comissió de Seguiment
de la Pesca

Article 24
D’acord amb l’article 22 de la Llei de

pesca i de gestió del medi aquàtic, la Co-
missió de Seguiment de la Pesca està for-
mada pels membres següents:

El/la president/a de la Comissió, càr-
rec que recau en el/la ministre/a res-
ponsable de la pesca.
El/la vicepresident/a de la Comissió,
càrrec que recau en el/la president/a
de la Federació Andorrana de Pesca.
El/la director/a del Departament de
Medi Ambient.
El/la cap de l’Àrea de Patrimoni Natu-
ral.
El/la cap del Cos de Banders.
Dos vocals designats per la Federació
Andorrana de Pesca.
Un/a representant de les associacions
protectores d’animals i de defensa de
la natura

Article 25
El/la president/a de la Comissió de Se-
guiment de la Pesca convoca les ses-
sions, proposa l’ordre del dia i dirigeix
les sessions.
En absència del/de la president/a de la
Comissió, el/la vicepresident/a asse-
gura les funcions del/de la presi-
dent/a.
La Comissió de Seguiment de la Pesca
nomena un secretari entre els seus re-
presentants. El secretari pren acta de
les reunions.

Article 26
La Comissió de Seguiment de la Pesca

es reuneix tantes vegades com sigui ne-
cessari, i almenys dues vegades l’any.

Un terç dels membres de la Comissió
de Seguiment de la Pesca poden sol·lici-
tar al president la convocatòria d’una
sessió extraordinària.

Article 27
El quòrum de constitució de la Comis-

sió es fixa a la meitat dels representants
més un. Les decisions de la Comissió de
Seguiment de la Pesca s’aproven per ma-
joria simple.

Capítol III. Espècies pescables

Article 28
Els peixos que poden ser pescats en

els cursos i masses d’aigua del Principat
són els de la família dels salmònids.

Article 29
L’espècie aquàtica autoritzada a ser

pescada, altra que els peixos, segons
l’article 29 de la Llei de pesca i de gestió

del medi aquàtic, és la granota roja
(Rana temporaria).

Capítol IV. Temporada de pesca

Article 30
El ministeri responsable de la pesca

estableix anyalment la temporada de
pesca fixant les dates d’obertura i tanca-
ment dels períodes hàbils per a la pesca.

Article 31
El ministeri responsable de la pesca

fixa els períodes hàbils per a la pesca en
funció de les espècies pescables, del ti-
pus d’aigües (lliures o sotmeses a règim
especial), i de les característiques del
medi aquàtic.

Article 32
El ministeri responsable de la pesca

pot fixar un dia per setmana no hàbil per
a la pesca en les aigües lliures, en els
acotats de pesca i en els trams de pesca
sense mort.

Capítol V. Limitacions en les
captures

Article 33
El ministeri responsable de la pesca

fixa la longitud mínima dels peixos que,
una vegada capturats, es poden conser-
var i transportar.

Article 34
Per determinar la longitud mínima de

les truites fario que una vegada captura-
des es poden conservar en les zones on
s’ha verificat la reproducció natural, el
ministeri responsable de la pesca ha de
tenir en compte la dimensió de les fe-
melles a maduresa sexual. Les femelles
han de ser potencialment reproductores
com a mínim una època de fres.

Article 35
La longitud mínima dels peixos que

una vegada capturats es poden conser-
var, pot ser fixada en funció del tipus
d’aigües (lliures o sotmeses a règim es-
pecial), i de les característiques del medi
aquàtic.

Article 36
El ministeri responsable de la pesca

fixa d’acord amb l’article 33 el nombre
d’exemplars de peixos que, una vegada
pescats, es poden conservar sense retor-
nar a l’aigua, i/o transportar per persona
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i dia. Aquest nombre pot ser fixat en fun-
ció de les espècies pescables, del tipus
d’aigües (lliures o sotmeses a règim es-
pecial), i de les característiques del medi
aquàtic.

Article 37
El ministeri responsable de la pesca

fixa el nombre d’exemplars de granota
roja que, una vegada pescats, es poden
conservar sense retornar a l’aigua i trans-
portar per persona i dia.

Capítol VI. Pesca sense mort i pesca
educativa

Article 38
La pesca sense mort es pot practicar en

els trams de pesca sense mort o en els
acotats de pesca, i consisteix a retornar
vius immediatament a l’aigua els exem-
plars capturats.

Article 39
La pesca sense mort es practica única-

ment amb mosques artificials o cullere-
tes d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense
arpó o amb l’arpó xafat.

Article 40
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment els trams de pesca sense
mort.

Article 41
La pesca educativa es practica en els

acotats de pesca educativa i amb qualse-
vol sistema de pesca autoritzat.

Article 42
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment els acotats de pesca edu-
cativa.

Article 43
En els acotats de pesca educativa no-

més hi poden pescar els titulars de les lli-
cències de pesca per a menors i amb el
corresponent permís d’acotat de pesca
educativa.

Capítol VII. Concursos de pesca

Article 44
D’acord amb l’article 12 de la Llei de

pesca i de gestió del medi aquàtic, el mi-
nisteri responsable de la pesca pot desti-
nar temporalment trams o masses
d’aigua, lliures o sotmeses a règim espe-
cial, a la celebració de competicions es-

portives de pesca, i on es poden adoptar
mesures per a l’organització dels concur-
sos.

Article 45
Les entitats que desitgin organitzar

competicions esportives de pesca han
de trametre la demanda al Departament
de Medi Ambient.

A la demanda hi ha de constar:

L’entitat organitzadora;
La identificació del riu, estany o llac;
La delimitació del tram del riu o de la
part de l’estany;
La data o les dates en què es fa el con-
curs;
Les característiques del concurs i la
modalitat de pesca;
El dia o els dies d’entrenament, si s’es-
cau, i l’evaluació del nombre de parti-
cipants;
La necessitat, si s’escau, de repoblació
de peixos.

Article 46
Després d’analitzar la sol·licitud, el mi-

nisteri responsable de la pesca autoritza,
si escau, la celebració del concurs de
pesca. Igualment, pren les mesures
adients per al correcte desenvolupament
de la prova.

Article 47
L’entitat organitzadora d’un concurs

de pesca autoritzat ha de fer constar la
col·laboració del ministeri responsable
de la pesca a tota la documentació edita-
da amb motiu de l’esdeveniment. En
aquest sentit i en lloc visible i destacat,
s’ha de fer constar el text “Amb la col·la-
boració del ministeri”, segons el model
homologat, amb el senyal d’identificació
visual del Govern d’Andorra.

Capítol VIII. Aigües sotmeses a
règim especial

Article 48
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment els vedats de pesca, els
acotats de pesca i els trams de pesca
sense mort.

Article 49
El ministeri responsable de la pesca

fixa anyalment per a cada acotat de pes-
ca el tipus d’acotat i el volum de captures
i/o de pescadors permès per dia.

Capítol IX. Plans de gestió

Article 50
D’acord amb els apartats cinquè i sisè

de l’article 24 de la Llei de pesca i de ges-
tió del medi aquàtic, el ministeri respon-
sable de la pesca pot elaborar plans de
gestió concrets per a zones específiques,
d’acord amb les particularitats de cada
zona.

Article 51
El ministeri responsable de la pesca

fixa els nivells de protecció i els criteris
per determinar les bases d’aprofitament
de cada zona, com per exemple quanties
màximes de captures o altres mesures
que siguin necessàries per a la conserva-
ció i l’aprofitament de les espècies
piscícoles existents.

Disposició derogatòria

Queda derogada qualsevol disposició
de rang igual o inferior que s’oposi al
que estableix aquest Reglament.

Andorra la Vella, 2 d’abril del 2003

P.d. Enric Pujal Areny
Ministre de Presidència i Turisme

Ordre
ministerial relativa a la
temporada de pesca 2003

Exposició de motius

Vist l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei
del Govern, del 15 de desembre del
2000;

Vista la Llei de pesca i de gestió del
medi aquàtic, del 28 de juny del 2002;

Vista la disposició final primera de la
Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic,
que estableix que per fixar la data d’o-
bertura de la temporada de pesca s’ha de
tenir en compte l’estat d’innivació i de
desglaç dels cursos i masses d’aigua, es
fixarà a posteriori la data d’obertura de la
temporada de pesca en els estanys i els
llacs, i en els acotats de pesca de Tristai-
na i del Cercle dels Pessons;

Atesa la demanda formulada pel
Comú de Sant Julià de Lòria per fer un
concurs de pesca al riu d’Ós, amb motiu
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de les festes de Canòlich el proper dia 1
de juny;

Atesa la sol·licitud presentada per la
Federació Andorrana de Caça i Pesca per
fer, els propers dies 14 i 15 de juny, el tra-
dicional concurs de pesca de l’entitat a
l’estany d’Engolasters;

Atesa la sol·licitud presentada per l’As-
sociació de Pesca Penya la Truita Sant Ju-
lià per fer, el proper dia 20 de juliol, la
Setena edició del Concurs Memorial Cle-
ments Travesset a l’acotat del riu d’Ós;

Atesa la sol·licitud presentada per la
Comissió de Festes d’Encamp per fer el
tradicional concurs de pesca al riu dels
Cortals d’Encamp, amb motiu de la Festa
Major d’Encamp el proper dia 14 d’agost;

La ministra d’Agricultura i Medi Am-
bient, en virtut de les competències que
té assignades legalment,

Disposa

Article 1
L’obertura del període hàbil per a la

pesca en els rius de les valls, tant de pla-
na com de muntanya, llevat de les ex-
cepcions que es regulen a part, tindrà
lloc el dia 13 d’abril del 2003, i el tanca-
ment el dia 7 de setembre del 2003, amb-
dós inclosos.

El riu dels Cortals d’Encamp romandrà
tancat per a la pràctica de la pesca lliure
en el tram comprès entre les Bordes de la
Casa i els Prats dels Orris el dia 13 d’a-
gost, i fins a les 13 hores del dia 14 d’a-
gost del 2003, per a la celebració del
Concurs de pesca de la Festa Major d’En-
camp organitzat per la Comissió de Fes-
tes d’Encamp.

Article 2
El tancament del període hàbil per a la

pesca en els estanys i llacs, llevat de les
excepcions que es regulen a part, tindrà
lloc el dia 7 de setembre del 2003 al ves-
pre.

Article 3
1. L’estany d’Engolasters (Encamp)

queda en règim d’acotat de pesca inten-
siva: Acotat de pesca de l’estany d’Engo-
lasters.

2. L’acotat de pesca de l’estany d’En-
golasters romandrà obert per a la pràcti-
ca de la pesca a partir del dia 6 d’abril del

2003 fins al dia 16 de novembre del 2003,
ambdós inclosos.

Queda totalment prohibit trencar el
gel per poder pescar.

3. L’acotat de pesca de l’estany d’En-
golasters romandrà tancat per a la pràcti-
ca de la pesca lliure els dies 13 i 14 de
juny, i fins a les 13 hores del migdia del
15 de juny del 2003, per a la celebració
del Concurs de pesca organitzat per la
Federació Andorrana de Caça i Pesca.

Article 4
1. El riu d’Ós (Sant Julià de Lòria) que-

da en règim d’acotat de pesca intensiva,
des del seu punt d’entrada a Andorra fins
al pont de la Font de Ferro d’Aixovall:
Acotat de pesca del riu d’Ós.

2. L’acotat de pesca del riu d’Ós s’o-
brirà a la pesca des del dia 6 d’abril del
2003 fins al dia 16 de novembre del 2003,
ambdós inclosos.

3. L’acotat de pesca del riu d’Os ro-
mandrà tancat per a la pràctica de la pes-
ca lliure el dia 31 de maig i fins a les 13
hores del dia 1 de juny del 2003, per a la
celebració del Concurs de pesca amb
motiu de les festes de Canòlich.

4. L’acotat de pesca del riu d’Os ro-
mandrà tancat per a la pràctica de la pes-
ca lliure el dia 19 de juliol, i fins a les 13
hores del dia 20 de juliol del 2003, per a
la celebració del Concurs de pesca sete-
na edició del Concurs Memorial Cle-
ments Travesset , organitzat per
l’Associació de Pesca Penya la Truita
Sant Julià.

Article 5
1. Queden en règim d’acotat de pesca

intensiva el primer, el segon i el tercer es-
tany de Tristaina (Ordino) així com els
rius que els uneixen: Acotat de pesca de
Tristaina.

2. El tancament del període hàbil per a
la pesca en l’acotat de pesca de Tristaina
tindrà lloc el dia 5 d’octubre del 2003 al
vespre.

Article 6
1. Queda en règim d’acotat de pesca

sense mort el primer estany dels Pessons
(Encamp) així com els seus afluents:
Acotat de pesca sense mort del primer
estany dels Pessons.

2. El tancament del període hàbil per a
la pesca en l’acotat de pesca sense mort
del primer estany dels Pessons tindrà
lloc el dia 31 d’agost del 2003 al vespre.

Article 7
1. Queden en règim d’acotat tots els

estanys, excepte el primer, compresos
en el cercle dels Pessons (Encamp) així
com els seus riuets: Acotat de pesca del
cercle dels Pessons.

2. El tancament del període hàbil per a
la pesca en l’acotat de pesca del Cercle
dels Pessons tindrà lloc el dia 31 d’agost
del 2003 al vespre.

Article 8
1. Queda en règim d’acotat de pesca

intensiva el tram del riu Valira del Nord
(Ordino i la Massana) comprès entre la
confluència amb el riu de Segudet i el
pont d’Ordino: Acotat de pesca del Valira
del Nord.

2. S’obrirà a la pesca des del dia 13
d’abril del 2003 fins al dia 7 de setembre
del 2003, ambdós inclosos.

Article 9
En els acotats de pesca es pot practicar

el sistema de “pesca sense mort”, amb el
permís d’acotat de pesca sense mort cor-
responent.

Article 10
1. Queda en règim d’acotat de pesca

educativa el tram del riu de Segudet (Or-
dino) comprés entre el pont de Segudet i
el Peu de la Grau: Acotat de pesca edu-
cativa de Segudet.

2. S’obrirà a la pesca des del dia 13
d’abril del 2003 fins al dia 7 de setembre
del 2003, ambdós inclosos.

3. El nombre de peixos que una vega-
da pescats es poden conservar i/o trans-
portar per pescador i dia en l’acotat de
pesca educativa de Segudet és de 3
exemplars.

Article 11
Queda vedat a la pesca de peixos el

riu de Manegor (Vall d’Incles, Canillo) i
els seus afluents aigües amunt de la seva
confluència amb el riu d’Incles: Vedat de
pesca de Manegor.

Article 12
Queda vedat a la pesca de peixos el

riu de Pal (La Massana) des del poble
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d’Erts fins al barranc del Mamó: Vedat de
pesca d’Erts.

Article 13
Queda vedat a la pesca de peixos el

riu del Valira del Nord entre el pont del
Vilar de la Cortinada i el pont d’Arans
(Ordino): Vedat de pesca de la Cortina-
da.

Article 14
Queda vedat a la pesca de peixos el

tram del riu d’Os a partir de la confluèn-
cia amb el riu Gran Valira fins al pont de
la Font de Ferro d’Aixovall (Sant Julià de
Lòria): Vedat de pesca del riu d’Ós.

Article 15
Queden vedats a la pesca de peixos

els rius de la vall de Sorteny, aigües
amunt del portell de Sorteny i l’estany de
l’Estanyó (Ordino): Vedat de pesca de la
Vall de Sorteny.

Article 16
El període hàbil per a la pesca de la

granota està comprès entre el dia 6
d’abril i el dia 31 de desembre del 2003.

Article 17
El nombre màxim d’exemplars de gra-

nota, que una vegada pescats a mà, es
pot conservar i/o transportar per perso-
na i dia és de 24.

Article 18
El nombre de peixos que una vegada

pescats es poden conservar i/o transpor-
tar per pescador i dia, tant en aigües lliu-
res com en acotats de pesca, llevat de les
excepcions que es regulen a part, és de
10.

Article 19
D’acord amb l’article 33 i l’article 34

del Reglament de la pesca, la longitud
mínima dels peixos que una vegada pes-
cats es poden conservar i/o transportar
en el riu Gran Valira és de 30 cm.

Article 20
En la resta de cursos i masses d’aigua,

llevat de les excepcions que es regulen a
part, la longitud mínima dels peixos que
una vegada pescats es poden conservar
i/o transportar és de 18 cm.

Article 21
Els imports de les llicències de pesca,

o del seu duplicat, per a la temporada
2003 queden fixats com segueix:

Llicència de pesca per a andorrans i/o
residents: 19,5 euros
Llicència de pesca per a andorrans i/o
residents, menors de 10 anys: gratuïta
Llicència de pesca per a andorrans i/o
residents, menors de 14 anys: 6,2 euros
Llicència de pesca per a andorrans i/o
residents, majors de 60 anys: gratuïta
Llicència de pesca per a estrangers:
36,2 euros
Llicència especial de pesca de grano-
tes: gratuïta
Llicència turística de pesca 8 dies: 15,5
euros
Llicència turística de pesca diària: 5,25
euros

Article 22
Els imports dels permisos d’acotat de

pesca per a la temporada 2003 queden
fixats com segueix:

Permís d’acotat de pesca intensiva:
8,25 euros
Permís d’acotat de pesca del Cercle
dels Pessons: 13,5 euros
Permís d’acotat de pesca educativa:
gratuït
Permís d’acotat de pesca sense mort: 3
euros

Article 23
Els imports de les quotes de la Federa-

ció Andorrana de Caça i Pesca, o el seu
duplicat queden fixats com segueix:

Quota FACP de pesca per llicència de
pesca andorrans i/o residents: 19,5 eu-
ros
Quota FACP de pesca per llicència de
pesca andorrans i/o residents, menors
de 10 anys: 19,5 euros
Quota FACP de pesca per llicència de
pesca andorrans i/o residents, menors
de 14 anys: 19,5 euros
Quota FACP de pesca per llicència de
pesca andorrans i/o residents, majors
de 60 anys: 19,5 euros
Quota FACP de pesca per llicència de
pesca per a estrangers: 19,5 euros
Quota FACP de pesca per llicència
turística de pesca diària: 5,25 euros
Quota FACP de pesca per llicència
turística de pesca 8 dies: 19,5 euros

Quota FACP especial per la pesca de
les granotes: gratuïta

Article 24
La llicència turística diària de pesca, i la

quota corresponent de la Federació An-
dorrana de Caça i Pesca, s’expedeixen
tota la temporada en els acotats de pesca.

Article 25
La llicència turística diària de pesca, i

la quota corresponent de la Federació
Andorrana de Caça i Pesca, per pesca en
aigües lliures per a la pesca, s’expe-
deixen a partir del 15 de juliol del 2003.

Disposició final

Aquesta ordre ministerial entrarà en
vigor l’endemà de ser publicada al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 2 d’abril del 2003

Olga Adellach Coma
Ministra d’Agricultura i Medi Ambient

Edicte

El Govern ha acordat, amb efectes a
comptar de les 00 hores del dia 4 d’abril
del 2003, els preus màxims de venda al
públic de carburants següents:

Euros
Gasolina sense plom
de 95 índex d’octà 0,766
Gasolina sense plom
de 98 índex d’octà 0,809
Gasolina super 0,831
Gasoil locomoció 0,619
Gasoil calefacció 0,432

Les marques de carburants que comer-
cialitzen les estacions de servei han de
correspondre a les marques anunciades.

Els infractors a aquestes disposicions
seran sancionats segons preveu el Regla-
ment per al control dels punts de venda,
fixos i mòbils de carburants del 3 de juny
de 1981, i l’edicte del 3 de novembre de
1973.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 2 d’abril del 2003

P.d. Enric Pujal Areny
Ministre de Presidència i Turisme

Núm. 29 - any 15 - 3.4.2003 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 1067



Butl letí
Ofi cial del
Prin ci pat
d’An dorra

Preu de l’ex em plar
0,80 €

Sub scripció anual
48,00 €

Dipòsit le gal
And- 15- 1989

ISSN 1013- 7777
Any 15


