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El CTESC destaca que el nou sistema 

facilitarà una activació més ràpida dels 

serveis de salvament marítim 

El CTESC ha aprovat avui un dictamen sobre el Decret de 

la regulació del sistema de localització i seguiment 

d’embarcacions pesqueres de Catalunya 

Barcelona,10/01/2022.- El CTESC ha dictaminat el Decret que té per objecte establir i 

regular un sistema de localització i seguiment electrònic d’embarcacions, anomenat 

GeoBlau. 

El CTESC posa en valor la vessant de seguretat que implica aquesta norma al 

facilitar, mitjançant la geolocalització, l’activació més ràpida dels serveis de 

salvament marítim en els casos en què sorgeixi qualsevol incidència en la mar i, en el 

seu cas, la reducció del risc de pèrdues humanes i materials. 

La norma respon a una demanda reiterada del sector  

També posa de manifest que aquesta norma respon a una demanda reiterada del 

sector per poder disposar d’un dispositiu de localització, seguiment i control de les 

embarcacions com a suport a la gestió de la pesca professional.  

El dictamen  comparteix la necessitat de fer un seguiment de les embarcacions pesqueres 

per tal de garantir la conservació i protecció dels espais i recursos naturals i 

marítims.  

El CTESC considera que els objectius del Projecte de decret no han de comportar unes 

càrregues excessives de dedicació a la seva gestió i manteniment ni un increment 

dels costos de l’activitat pesquera. 
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Enllaç al text del dictamen 

Paraules clau 
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