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Informe de retorn sobre la valoració de les aportacions efectuades en la fase de consulta 

pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 

de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en 

aigües marítimes i continentals de Catalunya 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’acord amb l’article 133.1 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, i amb l’article 66 bis introduït a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’elaboració de 

disposicions reglamentàries, ha publicat al portal Participa gencat la consulta pública prèvia 

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-

turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i 

continentals de Catalunya, pel que fa als aspectes següents:  

1) Els problemes que es pretén solucionar.  

2) Els objectius que es volen assolir. 

3) Les possibles solucions normatives i no normatives. 

4) Els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions considerades. 

L’objectiu principal de la consulta pública ha estat obtenir informació de la ciutadania sobre 

quins són els aspectes que consideren que s’haurien de tenir en compte a l’hora d’elaborar el 

projecte normatiu de modificació del decret 87/2012, de 31 de juliol, per a ampliar la vigència 

de les autoritzacions per al turisme aqüícola i incorporar la nova bàsica estatal referent a 

l’activitat de pesca-turisme. I, en particular, recollir la opinió del sector i la societat sobre la 

problemàtica del Decret 87/2012, de 31 de juliol, transcorreguts prop de 9 anys des de la seva 

aprovació, en relació a la vigència de les autoritzacions de turisme aqüícola i el marc normatiu 

estatal vigent i rebre aportacions i propostes sobre qualsevol altre aspecte que es considerés 

oportú millorar de la norma. 

L’objectiu de la modificació proposada és, d’una banda, ampliar la vigència de les autoritzacions 

per al turisme aqüícola d’un a cinc anys, a petició del sector, per disposar de més estabilitat en 

el temps per a desenvolupar les activitats de turisme aqüícola se’ls autoritza, en relació, 

principalment, a la inversió i difusió d’aquestes. I, d’altra banda, mantenir actualitzada la 

normativa aplicable a les activitats de pesca-turisme relativa a les condicions de seguretat 

marítima, de la navegació, de la vida humana en el mar i de la prevenció de la contaminació, 

previ a desenvolupar activitats de pesca-turisme.  

La consulta ha estat oberta al portal Participa gencat des del 22 de juliol fins al 23 d’agost de 

2021, a fi de convidar a la ciutadania a fer aportacions a través del Portal amb l’objectiu de 

disposar de les opinions de la ciutadania i de conèixer el posicionament respecte d’aquells punts 

que permetin una millor elaboració de la proposta normativa esmentada, tot i que han estat 

convocades de forma directa a participar les persones representants del sector pesquer i 

aqüícola professional de Catalunya, en especial, la Federació Nacional de Contraries de 

Pescadors de Catalunya i la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, així com 
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aquelles persones que han sol·licitat autorització o han comunicat l’inici d’activitat des de 

l’aprovació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, així com llurs confraries de pescadors. 

En aquest període de consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret no s’ha rebut 

cap proposta, aportació o comentari per mitjà del portal Participa gencat. 

 

 

 

 

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible 

 

 

 

 


		2022-05-27T09:05:58+0200
	Sergi Tudela Casanovas - DNI 36987028S (TCAT)




