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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 regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions 
Pesqueres de Catalunya 

 

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, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat al portal Participa 
gencat la consulta pública prèvia sobre el Projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment 
d’Embarcacions Pesqueres de Catalunya (GeoBlau), 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 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 per a la millora del sistema de vigilància, control i inspecció 
pesquera de la Generalitat de Catalunya, així com del desenvolupament i implementació d’un sistema de 
recollida de dades i informació geogràfica sobre les activitats pesqueres que tenen lloc davant del litoral català. 
I, especialment, pel que fa als aspectes relatius a: 

a) Incrementar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de control i inspecció de la pesca a Catalunya. 

b) Incrementar el coneixement sobre l’activitat per a afavorir el desenvolupament sostenible futur de les 
activitats pesqueres professionals. 

c) Contribuir a la millora de l’ordenació de l’espai marí, en especial en zones costaneres. 

La consulta ha estat oberta al portal Participa gencat des del 4 de juny fins al 4 de juliol de 2021, amb l’objectiu 
de disposar de les opinions de la ciutadania, en general, sobre la iniciativa normativa esmentada, tot i que han 
estat convocades de forma directa a participar les persones representants del sector pesquer professional de 
Catalunya, en especial, la Federació Nacional Catalana de Contraries de Pescadors.  

En aquest període no s’ha rebut cap proposta, aportació o comentari per mitjà del portal Participa gencat. 

 
El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible 
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