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R/N: P0025/P0025

Fitxa SIGOV

Data de la sessió

Govern Consell Tècnic Apartat

Tipus 

Memòria preliminar (avantprojectes de llei) Comunicació consulta pública prèvia (projectes de decret i de decret legislatiu)

Identificació de la iniciativa

Codi SIGOV

Títol de la iniciativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a les condicions per a la 

pràctica d’activitats marítimes recreatives en l’àmbit dels centres d’activitats marítimes i els requisits 

que han de complir aquests centres.

Previst al Pla de Govern Sí No Previst al Pla normatiu Sí No

Fet rellevant* Sí No Fet noticiable Sí No

* Fet no recurrent, nou

Departaments que hi intervenen

Departament impulsor

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Altres departaments

Organismes participants

Associacions representatives del sector de les activitats marítimes recreatives. 

Federacions amb competències en el sector de les activitats marítimes recreatives.

Informació bàsica

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

Desenvolupament reglamentari del Títol VII de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de centres 

d'activitats marítimes en relació als requisits de funcionament que han de complir els centres, les 

condicions pel que fa a la formació i la capacitació del seu personal, les condicions relatives a la 

pràctica de les activitats, les mesures de seguretat que han de complir, la responsabilitat dels 

centres i la regulació del seu registre. El desenvolupament i evolució d'aquestes activitats i del 

sector i un nou entorn i necessitats en l'àmbit de l'Economia Blava i d'acord amb l'Estratègia 

Marítima de Catalunya 2030 fan imprescindible aquest nou marc normatiu.

Objectius de la iniciativa

• Assegurar un creixement ordenat del sector i de les seves activitats, compatibles amb la resta 

d’usos, sostenible i de qualitat. 

• Avançar envers el futur amb unes activitats marítimes alineades amb l’Estratègia Marítima de 

Catalunya 2030, per desenvolupar l’economia blava i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la 

preservació dels ecosistemes marins. 

• Disposar d’un model de centres d’activitats marítimes que garanteixi la realització de les activitats 

en condicions de seguretat, respecte per l’entorn i sostenibilitat. 

• Vetllar per la seguretat en l’exercici de les activitats que són pròpies dels centres d’activitats 

marítimes i implementar un model sostenible de desenvolupament de les activitats marítimes 

recreatives i els centres on es practiquen. 
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• Millorar la seguretat jurídica de sector i eradicar-ne l’intrusisme. 

Referències, si escau, al Pla normatiu o al Pla de Govern 
  
Indiqueu si es tracta d'una actuació ja prevista al Pla normatiu i al Pla de Govern

L'actuació es troba prevista tant al Pla normatiu 2021-2023 (Eix 4. Per un país verd, equilibrat i 

connectat) com al Pla de Govern XIV Legislatura (4.2.2.Consolidar l'agenda marítima com a marc 

per al desenvolupament i l’aplicació de la Política Marítima Integrada a Catalunya-Fomentar 

l'Economia blava sostenible). 

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat

Títol de la consulta

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a les condicions per a la 

pràctica d’activitats marítimes recreatives en l’àmbit dels centres d’activitats marítimes i els requisits 

que han de complir aquests centres.

Període de consulta 

1 mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la consulta.

Objectius de la consulta (no més de 20 línies)

La consulta té com a objectiu donar a conèixer els problemes i febleses que afecten als centres 

d'activitats marítimes en l'exercici d'aquestes activitats i les millores que podria representar una 

nova regulació, per tal d'obtenir informació, aportacions o l'opinió del sector i la ciutadania sobre 

quins són els aspectes que consideren que s’haurien de tenir en compte per a la seva millora.

Preguntes per centrar les aportacions

Amb la intenció d’enriquir els anàlisis de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, 

tot això s’ha d’entendre sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels 

aspectes plantejats al document de consulta, aquest Departament planteja les següents preguntes 

per organitzar un debat obert: 

 

1.- Considera que s’ha descrit adequadament l’objecte? Hi ha aspectes que no s’han tingut en 

compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?  

 

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?  

 

3.- Considera que l’elaboració del projecte normatiu descrit pot ajudar a apropar les activitats 

marítimes recreatives als ciutadans i que comportarà beneficis per al sector de les activitats 

marítimes recreatives, per als practicants de l’activitat, per a la ciutadania i per a medi natural en 

general?  

 

4.- Considera que l’elaboració del projecte normatiu descrit podria ser una mesura efectiva per a 

combatre l’intrusisme? 

 

5.- Considera que l’elaboració del projecte normatiu descrit podria ser una mesura efectiva per a 

millorar la qualitat dels centres i les activitats que es realitzen? 

 

6.- Cal considerar alternatives a la publicació d’un nou decret?

Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta és oberta a tothom i especialment es busca la participació del sector de les activitats 

marítimes recreatives, resta de sectors relacionats amb aquestes activitats, sectors que 

comparteixen l’espai i els practicants de l’activitat, així com a les associacions professionals i pimes 

del sector (o a les seves entitats representatives), a l’Institut Català de Recerca per a la 

Governança del Mar, l’Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya i el Consell Català de 
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Cogestió Marítima, per a que es pugui tenir l’oportunitat de realitzar aportacions, comentaris, 

suggeriments i expressar tot el que es consideri adient respecte a aquesta iniciativa. Pel que fa al 

sector de les activitats marítimes, es pretén convidar de forma directa a participar a les persones 

actualment titulars de centres d'activitats marítimes recreatives —acadèmies nàutiques, centres 

d'immersió i centres nàutics—.

Altres formes de participació: qüestionaris o sessions de debat

Sessions de debat amb els diferents sub-sectors de les activitats marítimes recreatives: acadèmies 

nàutiques, centres d'immersió i centres nàutics.

Documentació addicional

Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.  

Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern 

de les embarcacions d’esbarjo.  

Reial decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en busseig 

esportiu amb escafandre autònom i els seus ensenyaments mínims i els requisits d’accés. 

Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les 

activitats de busseig. 

Ordre de 2 d’octubre de 1980, del Ministeri de Transports i Comunicacions per la qual s’aprova el 

Reglament d’Escoles Nàutiques. 

ACORD GOV/12/2018, de 12 de juny, en relació amb l'EMC de Catalunya. 


