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Informe en relació a la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 

decret del Consell Català de Cogestió Marítima 
 
 
Fets  
 
1. En data 27 de Febrer de 2019 es va publicar al portal de la Generalitat de Catalunya 
Participa gencat la documentació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima. 
2. El seu objectiu ha estat conèixer l’opinió sobre quina ha de ser la composició del 
Consell per poder garantir la seva representativitat i diversitat. Així mateix ha d’establir 
un règim de funcionament que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i també la presa 
d’acords en tots aquells temes rellevants mitjançant l’aplicació d’un model de 
governança del mar seguint el principi de la cogestió pel que fa al desenvolupament de 
les activitats humanes a l’espai marítim català amb criteris de sostenibilitat, enfocament 
ecosistèmic i foment de les activitats econòmiques que permeti maximitzar els llocs de 
treball i potenciar el teixit econòmic vinculat al territori marítim, tot desenvolupant la 
política marítima de Catalunya en totes les seves vessants. 
3. Per a la realització de la consulta es va posar a disposició dels participants una 
avaluació preliminar sobre el problema detectat, els objectius perseguits i les possibles 
solucions alternatives, d’acord amb el que disposa la Instrucció de 25 d’abril de 2017. 
Alhora, per tal de promoure el debat, es van proposar unes preguntes respecte al 
problema i les possibles solucions.   
4. Cal destacar l’àmplia difusió efectuada, mitjançant correu electrònic, a fi de propiciar 
la participació dels agents que es veuen especialment afectats. Alhora, s’ha fet difusió 
a través de les xarxes socials, en especial via twitter i al portal Agricultura. 
5. El dia 27 de Març de 2019 va finalitzar el termini perquè els ciutadans poguessin fer 
llurs comentaris i observacions sobre la consulta pública prèvia esmentada al camp 
corresponent del portal Participa gencat.  
6. Durant el període de temps que la consulta va estar oberta als ciutadans per 
participar-hi, no es va rebre cap aportació i comentari al portal Participa gencat, ni a 
través del correu electrònic habilitat a  l’efecte: programa.accio.maritima@gencat.cat. 
 
Vistos els fets exposats, 
 
Es dona per tancat el tràmit de consulta pública a l’elaboració d’un projecte de decret 
del Consell Català de Cogestió Marítima, durant el qual no s’ha rebut cap aportació ni 
comentari al respecte. 
 
Barcelona  
 
 
Director General de Pesca i Afers Marítims 
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