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Informe de retorn sobre la valoració de les aportacions rebudes en la fase de consulta pública 

prèvia a l’elaboració d’un Avantprojecte de Llei del Mar 

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’acord amb el estableix la Llei 19/2014, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ha procedit a la realització 

d’una consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un avantprojecte de llei del mar, 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 aspectes 

que es considera que s’haurien de tenir en compte a l’hora d’elaborar el projecte normatiu i rebre 

aportacions i propostes sobre qualsevol altre aspecte que es considerés oportú per tal de millorar de la 

regulació vigent, i identificar possibles reptes i oportunitats. 

 

En concret, la consulta pretenia conèixer l’opinió pública i recollir propostes sobre quin ha de ser el 

contingut de la Llei del mar per poder garantir el desenvolupament sostenible de l’economia blava en 

uns ecosistemes plenament funcionals i, tanmateix, conèixer efectes negatius o positius derivats del 

marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que es consideri no s’hagin posat en relleu 

en la memòria preliminar.  

 

Així mateix, volia recollir suggeriments i propostes d’actuació en relació amb les actuals necessitats i 

exigències de preservació dels ecosistemes i adopció de mesures de protecció de la biodiversitat i dels 

ecosistemes marins en relació amb les exigències de preservació dels ecosistemes, així com propostes 

en matèria de coordinació de la gestió de les activitats sectorials del mar i també en relació amb 

l’economia blava; També, recopilar indicacions i aportacions respecte de la incorporació de la 

perspectiva de gènere i altres polítiques del Govern a la iniciativa normativa sotmesa a consulta i 

conèixer l’opinió, enfocament i recomanacions sobre com es considera ha de ser regulada 

normativament la figura de la Taula de Cogestió Marítima territorial com a sistema de baix a dalt de 

presa de decisions, transparent i inclusiva. 

 

La consulta incloïa unes preguntes amb l’objectiu d’obtenir informació de la ciutadania sobre els 

aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei del mar i 

centrar-ne les aportacions: 

 

1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema i/o els objectius de la llei? Creieu que 

els apartats i punts descrits són suficients o cal ampliar o incorporar algun aspecte? 

2. Creieu que la llei facilitarà la protecció i conservació del medi marí i millorarà la situació actual? 

Quines mesures de protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes marins considereu més 

oportunes adoptar per garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers, l’ús i gaudí sostenible de 

l’espai marí compatibles amb un bon estat del mar, el manteniment de la biodiversitat i els 

ecosistemes marins? 
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3. Considereu que la perspectiva de gènere afecta el contingut de la llei? Com creieu que es podria 

millorar? 

4. Com considereu que s’hauria de preveure la coordinació de la gestió de les activitats sectorials 

a mar? 

5. La relació amb altres polítiques del Govern hi queda prou palesa o cal especificar-ne algun 

aspecte? 

6. Pel que fa a la figura de la Taula de Cogestió Marítima territorial, com considereu que s’ha de 

regular la participació i corresponsabilització dels actors implicats en els processos de presa de 

decisions? 

7. Quin creieu que pot ser el potencial de l’economia blava a Catalunya? I, si és el cas, com creieu 

que es pot implementar el desenvolupament sostenible de l’economia blava? 

8. Considereu que el foment de la bioeconomia i biotecnologia en el sector marí i costaner -com a 

sectors emergents en el marc de l’economia blava- contribuirà substancialment al creixement 

blau? En quina mesura? 

9. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint 

actualment i que no s’han posat en relleu en la documentació?  

 

 

Resultat de la consulta 

 

La consulta ha estat oberta al portal Participa gencat des del 17 de gener fins al 17 de març de 2022, a 

fi de convidar a la ciutadania en general 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, amb tot i que han estat convocades de forma directa a 

participar les persones representants del sector extractiu, dels sectors econòmics vinculats a les 

activitats marítimes, del sector investigador i científic, d’entitats sense afany de lucre vinculades en 

l’àmbit de l’ecologia i de la sostenibilitat ambiental, de l’Administració local, de la Petita i Mitjana 

Empresa de Catalunya (PIMEC), les Cambres de comerç, l’Associació Catalana de Ports Esportius, 

l’Associació Catalana de Dones del Mar i els Grups d’Acció Local de la Pesca (GALP) Costa Brava i 

Mar de l’Ebre. 

En el període en que ha estat oberta la consulta no s’ha rebut cap proposta, aportació o comentari per 

mitjà del portal Participa gencat. 

 

 

Valoració de les aportacions rebudes 

 

No hi ha hagut aportacions. 

 

 

 

 

 

 

 

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible 
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