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AVANTPROJECTE DE LLEI DE PESCA I D’ACCIÓ MARÍTIMA
PREÀMBUL1
Després de més de vint anys de vigència, la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima
de Catalunya, ha esdevingut un instrument legal notòriament insuficient davant els canvis
substancials operats els darrers anys en el marc normatiu que condiciona la legislació de la
Generalitat en aquesta matèria i l’evolució del sector pesquer i de les altres activitats
marítimes a Catalunya.
El marc normatiu de referència obligada de la legislació pesquera de la Generalitat ha estat
profundament alterat per la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol; per la normativa europea més recent sobre pesca, així com
per la legislació bàsica de l’Estat reguladora d’aquesta matèria.
El nou Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria d’activitats marítimes i de pesca marítima i recreativa en aigües interiors, i la
competència compartida en matèria d’ordenació del sector pesquer (article 119), que inclou la
capacitat de determinar els objectius als quals es destinen les subvencions estatals i
comunitàries, en les matèries de competència exclusiva, així com precisar normativament els
objectius i completar la seva regulació en les matèries de competència compartida com és
l’ordenació del sector pesquer (article 114). També atribueix a la Generalitat, entre d’altres
objectes que incideixen en la pesca, la competència exclusiva en matèria de corporacions de
dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals (article 125) i sobre
denominacions d’origen i d’altres mencions de qualitat (article 128).
D’altra banda, l’Estatut també emfatitza la necessitat de promoure un ús racional i sostenible
dels recursos naturals (articles 27 i 46), així com també una distribució de la renda personal i
territorial més equitativa, la formació i la seguretat dels treballadors, el desenvolupament de
l’activitat empresarial i la participació en els afers públics de les organitzacions sindicals i
empresarials i de les organitzacions professionals i econòmiques representatives d’interessos
col·lectius (article 45), qüestions totes elles que s'hauran de tenir en compte a l’hora de
regular les activitats pesqueres i l’ordenació i modernització d’aquest sector.
1

Modificacions introduïdes a partir de les al·legacions del MAPA.
El DMAH vol introduir el preàmbul les següents modificacions:
- Els conceptes d’espais protegits del PEIN o de xarxa Natura 2000. (No s’inclouen perquè no són conceptes
permanents i poden crear-se d’altres que no estarien inclosos)
- Encara seria més desitjable que també es preveiés, en el preàmbul de la llei, un paràgraf relatiu a la
necessitat d’actuar conjuntament amb l’administració ambiental per tal d’assolir els objectius de qualitat, no
tant sols dels recursos pesquers, sinó també els ecosistemes marins, protegint la biodiversitat i reduint els
impactes sobre el medi, ajudar a establir així, un model de gestió sostenible. En aquest sentit, les
actuacions previstes a l’avantprojecte de llei haurien de tenir en compte les eventuals normes específiques
de declaració d’un espai natural i a les directrius nacionals i europees per a la gestió d’aquests espais. En
segon lloc, caldria que es destaqués la submissió al principi de col·laboració interadministrativa i respecte al
repartiment competencial. (Inclòs al nou art. 2 Àmbit)
- Aquest objectiu també es podria aconseguir introduint un article relatiu a Principis, introduint-hi, entre altres,
els esmentats principis de col·laboració, respecte a les competències d’altres departaments, així com el de
sotmetiment als principis i normes ambientals vigents. (Inclòs al nou art. 2 Àmbit)
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En la vessant del dret comunitari europeu, cal destacar que la legislació i les polítiques
pesqueres internes dels estats membres de la Unió europea esdevenen fortament
condicionades per la política pesquera comuna i per la normativa comunitària que en deriva.
Han estat diverses les disposicions dictades els darrers anys per les institucions europees en
relació amb aquesta matèria, entre les quals cal posar en relleu les següents:
El Reglament CE 1198/2006, de 27 de juliol, pel qual es crea el Fons europeu de la pesca,
que fixa els objectius, els criteris i els procediments d’intervenció pública en aquest sector, als
efectes de la seva modernització i del seu dimensionat òptim, i que condicionen decisivament
les polítiques i les actuacions dels Estats membres i de les seves institucions internes.
El Reglament CE 2371/2002, del Consell, de 20 de desembre, que ha esdevingut el nou
marc normatiu bàsic de la política comuna de pesca en l’àmbit de la conservació, gestió i
explotació dels recursos aquàtics.
El Reglament CEE 2847/93, de 12 d’octubre, pel qual s’estableix un règim de control
aplicable a la política comuna de pesca, amb l’objectiu de garantir el compliment de la
normativa de la política pesquera comuna en els àmbits de les mesures de conservació i
gestió dels recursos, les mesures estructurals i les mesures de l’organització comuna de
mercats.
El Reglament CE 104/2000, de 17 de desembre, pel qual s’estableix l’organització comuna
de mercats en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura, i determina un règim de
preus i d’intercanvis comercials, així com normes comunes en matèria de competència, i el
Reglament CE 1967/2006, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de conservació, gestió i
explotació sostenible dels recursos pesquers al mar Mediterrani, així com la seva
comercialització.
La Llei de l’Estat 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima, ofereix una regulació molt
detallada d’aquesta matèria i resulta d’aplicació en els termes de l’article 119 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència compartida en
matèria d’ordenació del sector pesquer, la qual inclou, en tot cas, l’ordenació i les mesures
administratives d’execució relatives a les condicions professionals per a l’exercici de la pesca,
la construcció, la seguretat i el registre oficial de vaixells, les confraries de pescadors i les
llotges de contractació i que reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria
de pesca marítima i recreativa en aigües interiors, en la regulació i la gestió dels recursos
pesquers, en matèria d’activitats marítimes que inclou en tot cas la
regulació i la gestió del marisqueig i l’aqüicultura, l’establiment de les condicions per
practicar-los, i també la regulació i la gestió dels recursos i de les instal·lacions destinades a
aquestes activitats, el busseig professional així com la formació i les titulacions en matèria
d’activitats d’esbarjo.
En el marc i en desenvolupament i aplicació de la normativa anterior, aquesta Llei ofereix una
regulació general i sistemàtica de la pesca marítima, tant en el seu vessant professional, com
en el recreatiu, i de les altres activitats humanes que es desenvolupen en el medi marí.
Concretament, aquesta regulació inclou la pesca, el marisqueig, l’aqüicultura, l’ordenació del
sector pesquer, la comercialització dels seus productes i les activitats recreatives nàutiques.
Entre els objectius o finalitats generals de la Llei, es poden posar en relleu els següents:
l’explotació racional, responsable i sostenible dels recursos marins; l’adaptació de la flota als
recursos existents i la millora de la productivitat i de les seves condicions de treball; el foment
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i la millora de l’aqüicultura; la diversificació de les activitats pesqueres; el comerç responsable
dels productes del mar; la formació i la capacitació de les persones que realitzen activitats
pesqueres o marítimes; la promoció de la innovació i de la recerca i la participació dels
diferents col·lectius que integren el sector pesquer.
Aquesta Llei s’estructura en vuit títols, amb els eixos bàsics de contingut respectius que
s’indiquen tot seguit:
El títol primer regula la pesca marítima en aigües interiors i el marisqueig, tant en el seu
vessant professional, com en el de la pesca recreativa. En aquesta qüestió, la finalitat bàsica
de la Llei és fer compatibles les activitats pesqueres amb la protecció i regeneració dels
recursos pesquers; per assolir aquest objectiu, la Llei defineix diverses figures de protecció i,
amb caràcter general, sotmet qualsevol pràctica de pesca o de marisqueig a l’obtenció de la
llicència o autorització corresponent, de les quals n’estableix els trets essencials del seu
règim jurídic.
El títol segon té per objecte l’aqüicultura, pràctica que s’ha desenvolupat notablement en els
darrers anys. Un primer objectiu de la Llei en relació amb aquesta qüestió és l’establiment
d’uns criteris elementals de planificació territorial, als efectes que l'Administració pugui
assenyalar els àmbits idonis per a l’aqüicultura i la seva protecció. En segon lloc, la Llei
també estableix el règim aplicable a les autoritzacions i a les concessions a les quals resta
sotmesa aquesta pràctica, així com les mesures de promoció i foment que li són aplicables.
En aquest títol s’ha mantingut la regulació que estableix l’article 8 de l’actual Llei 1/1986, de
25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, pel que fa al cànon d’ocupació.
En el que constitueix l’eix central de la Llei, el títol tercer regula el sector pesquer, és a dir, els
professionals, la flota i les infrastructures pesqueres. En relació amb els professionals, la Llei
estableix els requisits exigibles per a l’exercici professional de la pesca i les organitzacions i
entitats en les que s’organitzen els professionals i les empreses del sector: confraries,
organitzacions de productors i organitzacions sindicals i empresarials. En relació amb la flota
pesquera, l’objectiu principal de la Llei és establir el règim i els procediments que han de fer
possible la modernització dels vaixells i que al mateix temps han de garantir-ne les
condicions de seguretat i de qualitat. Amb aquesta finalitat, no hi ha dubte que juguen un
paper molt important els ajuts per al desenvolupament del sector pesquer, en relació amb els
quals la Llei regula alguns aspectes bàsics dels seus objectius, gestió i objecte, tot d’acord
amb la normativa comunitària, que és molt detallada en aquesta qüestió.
Finalment, la Llei també regula, dins del sector pesquer, la comercialització dels productes
de la pesca, amb la doble finalitat de controlar i garantir l’exercici responsable d’aquestes
activitats, i de promoure la participació dels productors en la comercialització de la pesca i la
qualitat i la sostenibilitat de l’oferta de productes pesquers.
Aquesta finalitat de promoure la participació dels productors en la comercialització de la
pesca, cal dur-la a terme amb respecte als canals de comercialització existents, amb
transparència, amb màxim respecte a les normes de la lliure competència per part de tots els
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agents que intervenen i amb el màxim respecte a les normes existents que regulen el
sector.”2
El títol quart té per objecte l’establiment i la regulació del Registre de pesca i aqüicultura de
Catalunya. La Llei opta per instituir un únic registre, al qual hauran de constar, amb les
seccions o l’estructura que es determinarà reglamentàriament, els vaixells, els professionals,
les llicències i les entitats i organitzacions representatives del sector pesquer. Amb aquesta
estructura es vol assegurar una millor coordinació i integració de totes les dades públiques
sobre l’activitat pesquera.
El títol cinquè regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, que és qualificat com
a òrgan de participació, assessorament i consulta, i que integra en un únic organisme
d’aquesta naturalesa, a més de representants de l’Administració, al sector pesquer, les
federacions esportives d’activitats aquàtiques, representants del sector de la distribució i la
comercialització, així com de l’àmbit científic i acadèmic, entre d’altres3.
El títol sisè té per objecte la regulació de la formació nauticopesquera, que és un element
fonament per a la modernització del sector pesquer i per a una pràctica responsable i
sostenible de les activitats pesqueres i de les nauticorecreatives. Un element fonamental
d’aquesta regulació és l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, organisme
autònom administratiu de la Generalitat, responsable d’organitzar activitats de formació i de
capacitació professional en aquest àmbit i d’expedir les titulacions que habiliten per exercir
les activitats regulades per aquesta Llei.
El títol setè regula les activitats marítimes, concepte que inclou tant les activitats
nauticorecreatives, de lleure o esbarjo, com les subaquàtiques. La Llei estableix la tipologia
d’activitats marítimes i les normes relatives a l’ordenació i gestió d’aquestes activitats,
mitjançant els centres a través dels quals s’han de desenvolupar4, amb la finalitat d’assegurar
que el seu desenvolupament serà plenament respectuós per al medi marí, els recursos
naturals, el patrimoni cultural subaquàtic5 i la seguretat de les persones.
Finalment, el títol vuitè regula la funció inspectora i estableix el règim d’infraccions i sancions
que haurà de servir per garantir el compliment efectiu de les previsions d’aquesta Llei. Es
tracta d’una regulació molt extensa, degut principalment al fet que, als efectes d’una
sistemàtica millor i més ponderada, i també d’una major comprensió, es formula una
regulació diferenciada de les infraccions i de les sancions segons si tenen per objecte la
pesca professional, la pesca recreativa, l’aqüicultura, l’ordenació del sector pesquer o les
activitats marítimes.

TÍTOL PRELIMINAR
2

Modificació proposada pel Gremi de Consignataris Majoristes de peix i marisc fresc i congelat de Barcelona i
Província i per la Federació de Gremis i Associacions de Comerciants de Peix i Marisc de Catalunya.
3
Modificació proposada per l’Associació Catalana d’Aqüicultura.
4
Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
5
Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte regular, les matèries següents:
a) La pesca marítima professional i recreativa.
b) El marisqueig.
c) L’aqüicultura.
d) L’ordenació del sector pesquer.
e) Les activitats marítimes.
f) La capacitació, la formació professional i la formació nauticorecreativa per a
l’exercici de les activitats marítimes.
g) La recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica en les matèries
regulades per aquesta Llei.
h) L’establiment del règim de control i sancionador en les matèries regulades per aquesta
Llei.
Article 26
Àmbit
2.1 Les disposicions d’aquesta Llei s’estableixen en el marc competencial atribuït a la
Generalitat de Catalunya per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i es refereixen a l’àmbit
d’actuació que correspon al Departament competent en matèria de pesca i acció marítima.
2.2 Les esmentades disposicions s’apliquen en el marc dels principis de col·laboració i
coordinació interadministratives i de respecte al repartiment competencial entre les
administracions i els organismes amb competències sobre la pesca i l’acció marítima.
Article 3
Definicions
Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’estableixen les definicions següents:
Aigües exteriors: les aigües marítimes situades per fora de les línies de base del mar
territorial, a les quals l’Estat exerceix sobirania o jurisdicció.
Aigües interiors: les aigües marítimes situades a l’interior de les línies de base establertes per
l’Estat, d’acord amb el dret internacional, per a la mesura del mar territorial.
En qualsevol cas també tenen la consideració d’aigües interiors7 les següents:
Les del tram baix dels rius, des de la desembocadura fins a la delimitació entre la zona
maritimoterrestre i la continental.
Les situades a l’interior de ports i marines.
Les de les llacunes salobres que tinguin comunicació amb el mar.
Aqüicultura: realització, tant en aigües interiors com exteriors i continentals8, de tasques
relacionades amb la reproducció o engreix, en les diferents fases del seu creixement, d’una o
diverses espècies aquàtiques, portades a terme en instal·lacions establertes amb aquestes
finalitats.
6

La incorporació respon a les al·legacions presentades pels departaments i organismes de la Generalitat, amb
competències sectorials sobre la matèria.
7
D’acord amb aquesta definició, en principi no acceptada pel DMAH, no cal fer referència en aquesta Llei a la
llicència de pesca continental. En cas que es modifiqui la definició, per acord amb DMAH, sí que caldrà
modificar el text pel que fa a aquest tipus de llicència.
8
Modificació proposada per DMAH.
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Art/ormeig de marisqueig: qualsevol tipus de xarxa, estri o aparell selectiu que pugui ser
utilitzat per a la captura d’espècies pròpies del marisqueig.
Art/ormeig de pesca: qualsevol tipus de xarxa, estri o aparell que pugui ser utilitzat per a la
captura d’espècies pròpies de la pesca marítima.
Arqueig d’un vaixell: arqueig brut tal i com es defineix a l’article 4 del Reglament CEE
2930/86, del Consell, de 22 de desembre, modificat pel Reglament CEE 2359/94, del
Consell, de 22 de desembre. Es mesura en TAB (Tones d’Arqueig Brut), també indicat com a
GT (Gross Tonnatge).
Cens de la flota pesquera operativa: És el cens de bucs de pesca marítima que poden exercir
l’activitat pesquera tant en aigües interiors com exteriors.9
Depuradora de mol·luscs: establiment on els mol·luscs vius segueixen un procés d’eliminació
de substàncies, orgàniques o inorgàniques, insalubres per als consumidors.
Diversificació econòmica del sector pesquer: Totes aquelles activitats vinculades total o
parcialment amb la pesca marítima que permeten millorar o complementar les rendes de les
persones que integren el sector pesquer.10
Escull artificial: el conjunt d’elements o mòduls constituïts per diferents materials inerts que es
distribueixen sobre una superfície delimitada del fons marí amb la finalitat d’afavorir un
augment de les produccions dels recursos marins i/o protegir determinats espais.
Esforç pesquer: la intensitat amb la qual s’exerceix l’activitat pesquera, mesurada amb la
capacitat d’un vaixell, segons la seva potència i arqueig, el seu temps d’activitat, i altres
paràmetres que puguin incidir en la seva intensitat de pesca.
L’esforç de pesca d’un conjunt de vaixells és la suma de l’esforç pesquer de cada un d’ells.
Establiment de cultius aqüícoles: qualsevol artefacte surant, fix o de fons, les extensions
d’aigua de mar o salobre i els seus fons, o d’aigua dolça, submergits i intermareals, acotades
o tancades parcial o totalment per accidents naturals o procediments artificials, així com les
instal·lacions en terra la finalitat de les quals siguin els cultius o el seu estudi, investigació o
experimentació.
Marisqueig: exercici de l’activitat extractiva a peu o amb embarcació, tant en aigües interiors
com exteriors, adreçada de manera exclusiva i amb arts selectives i específiques, a la
captura d’una o diferents espècies de mol·luscs, crustacis, tunicats, equinoderms i altres
invertebrats marins. No es considera marisqueig a peu l’activitat de recol·lecció que es
realitza en establiments d’aqüicultura. Parc de cultiu11 de mol·luscs: espai assenyalat fora
dels bancs de cultiu de mol·luscs on, amb tècniques de cultiu adequades, es permet
desenvolupar el cultiu de mol·luscs.
Pesca marítima: extracció o temptativa d’extracció de recursos marins en aigües interiors,
així com la de crustacis o mol·luscs, realitzada o no des d’embarcació, amb arts, ormeigs i
estris propis de la pesca. S’exclouen d’aquesta definició les activitats de marisqueig i
aqüicultura.
Pesca marítima professional: exercici de l’activitat extractiva adreçada a la captura de
recursos marins amb finalitats economicoproductives i comercials.

9

Modificació introduïda per coherència amb la modificació de l’art. 65 a). Només poden pescar els vaixells
inscrits en el cens de la flota pesquera operativa (Art. 22 Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, que és dicta
a l’emparament de l’art. 149.1.19 de la CE).
10
Modificació proposada pel CTESC.
11
Modificació proposada per DMAH.
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Pesca marítima recreativa: exercici de l’activitat extractiva que es porta a terme per oci o
esport, sense ànim de lucre ni interès comercial, i sense que les captures obtingudes puguin
ser objecte de venda o transacció.
Pla de viabilitat: document que estableix el marc d’actuacions que cal dur a terme per
assegurar la continuïtat de les empreses i projectes als quals s’apliqui.
Port base: aquell des d'on el vaixell desenvolupa la major part de les seves activitats de
sortida a calador, despatx i comercialització de les captures.
Port de desembarcament: port on es realitza el desembarcament de productes que
procedeixen de la pesca, del marisqueig o de l’aqüicultura.
Productes pesquers: productes que procedeixen de la pesca extractiva, del marisqueig i de
l’aqüicultura, vius, frescos, refrigerats, congelats i ultracongelats, sense transformar o
transformats a bord o en instal·lacions d’aqüicultura, envasats o no.
Punt de primera venda: lloc on es realitza la primera venda o primera transacció econòmica
dels productes pesquers, amb ocasió del seu desembarcament i descàrrega en territori
nacional, que inclou les importacions i que s’aplica als productes de la pesca, del marisqueig i
de l’aqüicultura, sigui quina sigui la modalitat de transacció.
Recursos marins: tots els organismes vius, tant els animals com els vegetals, que poblen una
àrea marina o salobre, de manera temporal o permanent, en qualsevol de les fases del seu
cicle biològic, i que són autorenovables en funció de l’existència del mateix recurs.
Sector pesquer: el sector econòmic que inclou totes les activitats de producció,
comercialització i transformació dels productes de la pesca i de l’aqüicultura i les de
diversificació econòmica.12
Vaixell de pesca actiu: aquell vaixell que exerceix l’activitat pesquera o marisquera de
conformitat amb la llicència atorgada per l’òrgan competent, de manera continuada, reiterada
i ininterrompuda, és a dir, que no hi ha hagut interrupció voluntària de l’activitat durant el
termini de dos anys.
Article 4
Finalitats
Aquesta Llei té les finalitats següents:
a) Vetllar per l’explotació racional i responsable dels recursos marins, afavorir el seu
desenvolupament sostenible, i adoptar les mesures necessàries per a la protecció i
regeneració d’aquests recursos i el seu ecosistema, amb respecte a la normativa ambiental i
amb coordinació amb la resta d’administracions i organismes competents13.
b) Adaptar l’esforç de la flota a la situació dels recursos marins.
c) Millorar les condicions amb què es porten a terme les activitats pesqueres.
d) Fomentar la millora de les estructures productives i comercialitzadores del sector, per tal
d’afavorir l’aprofitament i incrementar el valor dels productes pesquers, marisquers i
aqüícoles.
e) Promoure la creació i la millora de la productivitat de les instal·lacions d’aqüicultura.
f) Diversificació econòmica del sector pesquer14.
g) Promoure la capacitació i qualificació dels professionals del sector mitjançant la formació
inicial i continuada.
h) Promoure la incorporació de la dona al sector pesquer15.
12

Modificació proposada pel CTESC.
Modificació proposada per DMAH.
14
Modificació proposada per l’EMPA i pel CTESC.
13
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i) Fomentar l’exercici d’un comerç responsable dels productes de la pesca.
j) Regular l’exercici de les activitats marítimes recreatives.
k) Promoure l’adaptació dels professionals del sector als canvis tecnològics, organitzatius i
sociolaborals que es produeixin.
l) Disposar de mecanismes de participació del sector pesquer.
m) Establir un sistema de control eficaç per a l’assoliment de les finalitats d’aquesta Llei.
n) Fomentar la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica en relació amb les
activitats pesqueres.

Títol 1
Pesca marítima en aigües interiors i marisqueig
Capítol 1
Disposicions generals
Article 5
Objectius
La política de la Generalitat en matèria de pesca marítima en aigües interiors i marisqueig,
s’orienta a l’explotació racional dels recursos pesquers i marisquers, a la seva conservació i
regeneració i a la viabilitat econòmica del sector pesquer16.

Article 6
Abast
Per tal d'assolir els objectius que estableix l’article anterior, aquesta Llei preveu els tipus de
mesures següents:
a) Regular l’exercici professional de pesca marítima i del marisqueig.
b) Regular la pesca marítima recreativa.
c) Mesures de conservació dels recursos pesquers i marisquers.
d) Mesures de protecció i regeneració dels recursos pesquers i marisquers.

Capítol 2
De l’exercici professional de l’activitat pesquera i marisquera.
Secció 1a. Disposicions generals
Article7.
Obligatorietat de la llicència de pesca o marisqueig.
7.1. Tots els vaixells dedicats a la pesca marítima professional en aigües interiors o al
marisqueig, han de disposar de la llicència de pesca o marisqueig expedida per la Direcció
General de Pesca i Acció Marítima, i a dur-la a bord d’acord amb les disposicions de la secció
2ª d’aquest capítol.
15
16

Modificació introduïda pel DAR, a partir de les al·legacions de l’EMPA.
Modificació proposada per la FNCCP i pel CTESC.
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7.2. La pràctica professional del marisqueig sense embarcació o amb embarcació auxiliar,
també queda subjecta a l’atorgament de la preceptiva llicència per a l’exercici de l’activitat.
Article 8
Naturalesa
La llicència de pesca o marisqueig és una autorització administrativa de caràcter temporal,
inherent al vaixell pesquer o marisquer o a la persona, en el seu cas i expedida a nom
d’aquest/a, i que constitueix un requisit necessari per a l’exercici de la pesca o marisqueig,
segons procedeixi.
Article 9
Llicència específica complementària
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, quan les circumstàncies concurrents
aconsellin limitacions de l’esforç pesquer o marisquer o mesures específiques de conservació
dels recursos, pot determinar que l’exercici de l’activitat resti condicionat a l’atorgament d’una
llicència especifica de caràcter temporal, complementaria. de la llicència de pesca o
marisqueig, que acompanyarà la llicència de pesca.
Article 10
Inscripció en el Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya
10.1. L’atorgament de la llicència de pesca o marisqueig és un requisit previ necessari per a
la inscripció del vaixell autoritzat per a la pesca en aigües interiors o marisqueig en el
Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya, regulat al Títol 4 d’aquesta Llei.
10.2. Igualment, l’obtenció de la llicència de marisqueig a peu és un requisit previ necessari
per a la inscripció del mariscador en el Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya.
Secció 2a. De la llicència de pesca o marisqueig professional en vaixell.
Article 11
Contingut de la llicència
11.1. La llicència ha de contenir, com a mínim, en el seu cas, les següents dades:
a) Dades de la persona titular del vaixell
b) Característiques tècniques del vaixell
c) Modalitat de pesca o marisqueig autoritzada i d’altres condicions per a l’exercici de
l’activitat.
d) Període de vigència de la llicència
e) Port base del vaixell.
11.2. La llicència específica complementària tindrà, com a mínim, el contingut de l’apartat
anterior més la determinació de la zona o zones, la temporalitat i altres condicionants que es
derivin de l’article 9 d’aquesta Llei.
Article 12
Procediment d’atorgament
12.1. Reglamentàriament, a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural es determinarà el procediment per a l’atorgament de les llicències de pesca i/o
marisqueig, que atorgarà el/la titular de la Direcció general de Pesca i Acció Marítima.
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 - 614
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12.2. El transcurs del termini establert per a resoldre sense haver notificat a l’interessat
resolució expressa, es considerarà com a desestimació de la sol·licitud.
Article 13
Vigència
13.1. Les llicències tindran una vigència màxima de cinc anys.
13.2. No obstant, podran ésser objecte de renovació, prèvia sol·licitud del titular del vaixell,
amb els requisits que reglamentàriament determini el Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural.
13.3. Per a la renovació, és preceptiu que el vaixell no hagi causat baixa en el Registre de
Pesca de Catalunya.
13.4. L’extinció de la llicència comporta la baixa definitiva del vaixell en el Registre de pesca i
aqüicultura de Catalunya.
Article 14
Modificacions temporals en les condicions d’exercici de la llicència
14.1. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en funció de la situació dels
recursos pesquers o marisquers, pot autoritzar de forma temporal modificacions en les
condicions de l’exercici de l’activitat contingudes a la llicència.
14.2. L’autorització temporal a què es refereix l’apartat anterior, ha d’establir expressament el
seu període de vigència, així com tota la resta de dades que suposin una modificació de les
condicions de la llicència atorgada.
Article 15
Subrogació
15.1. Les llicències de pesca o marisqueres no són transmissibles a tercers.
15.2 Malgrat el que estableix l’apartat anterior, en els supòsits de transmissió de la titularitat
del vaixell, tant el nou propietari, com l’anterior, han17 de comunicar-ho a la Direcció General
de Pesca i Acció Marítima en el termini que es fixa reglamentàriament18 a efectes de prendre
coneixement de la subrogació en l’ús de la llicència i inscripció en el Registre de pesca i
aqüicultura de Catalunya, que regula el títol 4 d’aquesta Llei. La manca de comunicació
comportarà la responsabilitat solidària de l’anterior titular i de l’adquirent del vaixell pel que fa
al compliment de les obligacions contingudes en aquesta Llei.
Article 16
Efectes de la manca d’activitat de pesca o marisqueig per causa no justificada
16.1. La manca d’activitat de pesca o marisqueig sense causa justificada, durant el termini de
dos anys continuats, a banda d’impedir la renovació de la llicència, serà considerada com a
renuncia del seu titular a la mateixa, i es procedirà a la baixa del vaixell en el Registre de
pesca i aqüicultura de Catalunya19.
16.2. Al efectes establertes a l’apartat anterior, es consideren causes justificades les
següents:

17

Modificació realitzada a partir de les al·legacions de l’EMPA i del CTESC.
Modificació proposada pel Departament de Presidència.
19
El CTESC proposa suprimir la paraula màxim, perquè el termini és de dos anys.
18
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a) L’adopció per part de l’Administració de qualsevol tipus de mesura (vedes, paralització
temporal del vaixell o d’altres mesures similars) que impedeixin exercir l’activitat
pesquera o marisquera amb habitualitat.
b) Que no s’hagi pogut utilitzar el port base a conseqüència de la seva remodelació o
modificació, sense que l’administració hagi autoritzat la utilització d’un port base
diferent a l’establert a la llicència.
c) Quan l’execució d’obres o d’actuacions de modernització del vaixell, degudament
autoritzades per l’administració, hagi impedit l’exercici habitual de l’activitat pesquera o
marisquera.
d) La incapacitat laboral transitòria del patró i armador del vaixell .
16.3. La Direcció General de Pesca i Acció Marítima, quan constati la manca d’activitat sense
causa justificada durant el termini màxim establert en l’apartat 1, tramitarà un expedient
contradictori amb els efectes establerts en aquest article.
16.4. El titular de la llicència ha de comunicar a l’esmentada Direcció general la manca
d’activitat pesquera o marisquera en el termini d’un mes des de la finalització d’aquesta.

Article 17
Extinció
Les llicències de pesca i marisqueig s’extingeixen:
a) Pel transcurs del temps de vigència.
b) En qualsevol dels supòsits en què es doni de baixa el vaixell del Registre de pesca
i aqüicultura de Catalunya, creat i regulat en aquesta Llei20.
c) Per renúncia del titular.
d) Retirada o no renovació de la llicència com a sanció accessòria prevista a l’art.
145.1 i 2 d’aquesta Llei21.
Secció 3a. De la llicència per a l’exercici del marisqueig professional sense embarcació o
amb embarcació auxiliar

Article 18
Contingut i procediment d’atorgament de la llicència
18.1. La llicència per a l’exercici del marisqueig professional sense embarcació o amb
embarcació auxiliar ha de contenir, com a mínim, les dades següents:
a) Dades de la persona titular.
b) Espècies que es poden capturar.
c) Zones en què s’autoritza l’exercici de l’activitat.
d) La resta de condicions que s’estableixin per a l’exercici de l’activitat.
18.2. Reglamentàriament, es regularà el procediment per a l’atorgament i el contingut de les
llicències per a la pràctica del marisqueig , que atorgarà la Direcció General de Pesca i Acció
Marítima.
18.3. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pot establir un nombre màxim
de llicències a atorgar en funció de l’estat dels recursos marins.
20
21

Complement de redacció per a major claredat.
Modificació proposada pel Departament de Presidència.
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18.4. La llicència específica complementària tindrà, com a mínim, el contingut de l’apartat
primer d’aquest article, la temporalitat i altres condicionants que es derivin de l’article 8
d’aquesta Llei22.
Article 19
Vigència
19.1. Les llicències tindran una vigència màxima de cinc anys.
19.2. Les llicències són renovables, prèvia sol·licitud del seu titular, amb els requisits que
reglamentàriament determini el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Article 20
Intransmissibilitat
La llicència té caràcter personal i no es pot transferir ni per actes intervius ni mortis causa.
Article 21
Extinció
21.1. Les llicències per a la pràctica del marisqueig professional a peu o amb embarcació
auxiliar 23s’extingeixen:
a) Pel transcurs del temps de vigència de la mateixa.
b) Per renúncia o jubilació24 del seu titular.
c) Per la manca d’activitat durant el termini de dos anys continuats25.
d)Retirada o no renovació de la llicència com a sanció accessòria prevista a l’art. 145.1
i 2 d’aquesta Llei26.
21.2. L’extinció de la llicència comporta la baixa del seu titular com a mariscador actiu en el
Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya.
21.3. La Direcció general de Pesca i Acció Marítima, quan constati la manca d’activitat sense
causa justificada durant el termini màxim establert en l’apartat 1, ha de tramitar un expedient
contradictori amb els efectes establerts en aquest article.
21.4. El titular de la llicència ha de comunicar a l’esmentada Direcció general la manca
d’activitat marisquera en el termini d’un mes des de la finalització d’aquesta.

Capítol 3 (Inclou la regulació establerta al capítol 3 més la prevista al capítol 4. S’unifica amb
un sol capítol)
Mesures tècniques de gestió, conservació, protecció i regeneració dels recursos.
Secció 1a. Mesures tècniques de gestió i conservació.
Article 22
Autorització de les arts, aparells i instruments de pesca i marisqueig.
22.1. La pesca marítima i el marisqueig només es poden exercir amb les arts, aparells i
instruments autoritzats.
22

Modificació proposada pel Departament de Presidència.
Modificació proposada pel CTESC.
24
Modificació proposada per l’Associació Catalana per a una pesca responsable.
25
Modificació proposada per l’Associació d’Armadors de Pesca Tradicional de La Ràpita.
26
Modificació proposada pel Departament de Presidència.
23
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22.2. La regulació reglamentària pot abastar la prohibició de determinades arts, aparells o
instruments, l’establiment de les condicions d’ús o característiques dels autoritzats, i
qualsevol altre mesura que es consideri pertinent amb l’objecte de protegir i conservar els
recursos i evitar la captura d’espècies de talla no reglamentària, així com reduir la captura
d’espècies no comercialitzables27.
22.3. Així mateix, reglamentàriament28, es pot prohibir la tinença al vaixell de determinats arts
o aparells.
Article 23
Fons mínims i vedes
23.1.El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant ordre de la persona
titular, amb l’objecte de protegir i recuperar els recursos, pot establir fons mínims i vedes
temporals o zonals, que comportin la limitació o prohibició de l’exercici de les activitats
pesqueres o marisqueres, la captura de determinades espècies, la utilització de
determinades arts, o qualsevol altre mesura que resulti adient per a assolir els objectius de
protecció i recuperació dels recursos marins previstos en aquesta Llei.
23.2. En establir-se una zona de veda, es fixarà el seu temps de vigència i, si s’escau, la
interrupció o pròrroga, en funció dels resultats del seguiment de l’eficàcia i utilitat de la
mateixa.
Article 24
Plans específics de gestió per a la conservació i recuperació dels recursos pesquers i
marisquers.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’acord amb la política pesquera
comuna i en el marc del Reglament CE 2371/2002, de 20 de desembre, sobre la conservació
i l’explotació sostenible dels recursos pesquers i del Reglament CE 1967/2006, de 21 de
desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos
pesquers en el Mar Mediterrani, podrà aprovar plans de gestió dels recursos pesquers i
marisquers per a determinades zones amb l’objectiu de garantir una explotació dels recursos
aquàtics vius que faciliti unes condicions econòmiques, mediambientals i socials sostenibles.
Quan aquests plans de gestió afectin a un espai natural protegit caldrà l’informe previ del
Departament competent en matèria de medi ambient29.
Article 25
D’altres mesures adreçades a la conservació dels recursos.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb la finalitat de conservar els
recursos pesquers i marisquers, pot adoptar les següents mesures:
a) Fixar la talla mínima de les espècies Regular l’esforç pesquer, bé sigui mitjançant
la limitació del número de vaixells atenent a la incidència de les seves
característiques en l’esforç de pesca del conjunt de la flota d’una pesqueria; bé a
través de la limitació del temps o horari d’activitat, o bé acordant el tancament de la
pesqueria.

27
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b) Prohibir la captura de determinades espècies, o limitar el volum de captures
respecte de determinades espècies, zones, períodes de temps, modalitats de
pesca, per vaixells o grups de vaixells o d’altres criteris que reglamentàriament
s’estableixin.
Article 26
Tinència d’espècies prohibides o de talla inferior a l’autoritzada
1. Les espècies capturades de talla inferior a l’autoritzada o prohibides no podran retenir-se
al vaixell, transbordar-se, desembarcar-se o descarregar-se, ni dipositar-se, i s’hauran de
retornar immediatament al mar desprès de la seva captura, sens perjudici de l’aplicació de les
mesures sancionadores que resultin adients en el supòsit que la captura no hagi tingut lloc
accidentalment.
2. La tinència d’espècies prohibides o de talla inferior a la reglamentada per qualsevol
persona en mercat, botiga, magatzem, establiment o altre lloc, o en contenidor u objecte
similar, o per venedor ambulant en qualsevol lloc, es considerarà possessió amb finalitat de
comercialització o venda, sens perjudici de prova en contrari.

Secció 2a. Mesures de protecció i de regeneració dels recursos.
Article 27.
Finalitat i tipus de zones de protecció pesquera o marisquera.
27.1. A proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant decret,
es poden declarar zones de protecció pesquera o marisquera amb la finalitat d’afavorir la
protecció, la cria i la regeneració dels recursos marins vius.
27.2. Aquestes zones, d’acord amb la seva finalitat específica, poden adoptar algunes de les
següents modalitats:
a) Reserves pesqueres i marisqueres.
b) Zones de condicionament marí.
c) Zones d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i grapissars30 .
Article 28
Reserves pesqueres i marisqueres.
28.1. Són aquelles zones o àrees que per les seves especials característiques es consideren
adequades per a la regeneració dels recursos pesquers o marisquers.
28.2. En l’àmbit de les reserves, es poden delimitar zones o àrees amb diferent nivell de
protecció.
28.3. La declaració de reserva comportarà l’elaboració d’un pla de gestió.
Article 29
Zones de condicionament marí
29.1. Són aquelles zones o àrees en què es considera adient realitzar obres o instal·lacions
que afavoreixin la protecció i reproducció dels recursos pesquers o marisquers.
29.2. Entre les obres i instal·lacions que poden realitzar-se en les zones de condicionament,
es troben els esculls artificials, així com aquelles altres que pugui determinar
reglamentàriament el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
30
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Article 30
Zones d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i grapissars31
30.1 Són zones d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i grapissars els espais
marins el substrat dels quals estigui ocupat majoritàriament per aquestes comunitats.
30.2 Els espais ocupats per zones d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i
grapissars de maerl són hàbitats protegits a efectes pesquers en concordança amb la
normativa pesquera comunitària i mediambiental.
30.3 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de delimitar les
àrees d’ocupació d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i maerl amb la finalitat
de protegir aquests hàbitats d’alt interès pesquer.”

Article 31
Declaració de zona de protecció pesquera
31.1. La declaració de zona de protecció pesquera en qualsevol de les seves modalitats, ha
de contenir la seva delimitació geogràfica, i establir les mesures que es considerin adients,
limitatives, prohibitives o de foment per afavorir tant la cria com la regeneració dels recursos
marins. Les mesures de protecció poden comportar tant limitacions com prohibicions o
normes especials per a l’exercici de l’activitat pesquera o marisquera, així com de qualsevol
altre activitat que pugui alterar el seu equilibri natural.
31.2. La proposta de declaració, formulada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, se sotmet a informació pública i audiència dels sectors afectats, i s’ha de sol·licitar
l’informe preceptiu del Departament de Medi Ambient i Habitatge, dels òrgans competents en
matèria de ports quan la reserva pugui afectar a l’activitat portuària, així com de qualsevol
altre administració o organisme32 amb competències concurrents en la matèria .
31.3. La declaració de zona de protecció pesquera es farà pel Govern, a proposta del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i pot tenir un abast permanent o bé
temporal mentre persisteixin les especials característiques que han donat lloc a la seva
declaració.
Secció 3a.
Altres mesures de protecció.
Article 32
Actuacions susceptibles d’afectar als recursos marins
32.1 La Direcció General de Pesca i Acció Marítima ha d’emetre un informe preceptiu, relatiu
a la incidència que poden tenir sobre el normal desenvolupament de l’activitat pesquera o
sobre els recursos marins, als efectes de la seva protecció i conservació i, en tot cas, en
relació amb els projectes i les actuacions següents:
a) Els projectes de construcció de nous ports o d’ampliació dels existents.
b) L’autorització de nous emissaris o modificació dels existents, i l’autorització de tot tipus
d’abocament a mar.
31
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c) Els projectes que comportin actuacions de creació, regeneració i recuperació de les
platges.
d) L’autorització d’instal·lació o de pas de canonades o similars.
Si aquests projectes i actuacions se sotmeten al procediment d’avaluació ambiental, aquest
informe preceptiu s’ha d’incloure entre els aspectes a considerar específicament per
l’avaluació33.
32.2. L’informe de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima podrà fer esment a les
mesures i actuacions que, si s’escau, siguin necessaris per minimitzar l’eventual impacte de
l’actuació sobre els recursos marins i l’activitat pesquera i/o marisquera.
Article 33
Extracció de flora i fauna sense finalitats pesqueres
33.1. Amb la finalitat de protegir i afavorir la reproducció dels recursos pesquers, resta
prohibida amb caràcter general l’extracció de flora i fauna marina en aigües interiors sense
finalitats pesqueres.
33.2. La Direcció General de Pesca i Acció Marítima podrà autoritzar l’esmentada extracció
quan tingui finalitats d’investigació, educatives i d’aquariofília ornamental.
33.3. En el cas que aquestes extraccions es realitzin en un espai natural protegit o s’apreciïn
raons d’interès públic que la justifiquin, caldrà informe preceptiu del Departament competent
en matèria de medi ambient.34
Article 34
Activitats pesqueres i marisqueres en espais naturals protegits
La regulació de les activitats pesqueres i marisqueres als espais naturals protegits, declarats
de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’espais naturals i que afectin l’àmbit marí
correspon al Departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, amb l'informe
previ preceptiu del Departament competent en matèria de medi ambient35.

Capítol 4
Pesca marítima recreativa.
Secció 1a.
Modalitats, règim d’autorització i condicions d’exercici.
Article 35
Modalitats.
La pesca marítima recreativa es pot practicar d’acord amb les modalitats
següents:
a) De superfície, que és la que es porta a terme des de terra o des d’una embarcació amb
qualsevol estri autoritzat reglamentàriament per a aquest tipus
de pesca.
33
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b) Subaquàtica, que és la que es du a terme nedant, capbussant-se a pulmó lliure, sense
utilitzar equips autònoms o semiautònoms ni cap altres que permetin la respiració en
immersió.
Article 36
Subjecció a llicència
36.1 L’exercici de la pesca marítima recreativa, en qualsevol de les seves modalitats, se
subjecta a l’obtenció prèvia de llicència.
36.2 S’estableixen els tipus de llicències següents:
a) Llicència de pesca recreativa de costa.
b) Llicència de pesca recreativa subaquàtica.
c) Llicència de pesca recreativa d’embarcació.
d) Llicència de pesca recreativa col·lectiva, que autoritza el seu titular i els acompanyants a la
pràctica de la pesca marítima recreativa de superfície des d’una embarcació.
e) Qualsevol altra que, a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
s’estableixi reglamentàriament.
36.3 Les llicències són personals i intransferibles, i el seu titular té l’obligació de portar-la per
a la pràctica de l’activitat, i d’exhibir-la si és requerit a aquest efecte per les persones que
exerceixin les tasques d’inspecció en matèria de pesca i acció marítima36
Article 37
Procediment d’atorgament de la llicència
37.1 Reglamentàriament, s’establirà quins són els requisits que han de reunir els sol·licitants
de cada tipus de llicència, el seu contingut37, així com el procediment a seguir per al seu
atorgament.
37.2 Per tal d’obtenir la llicència, els sol·licitants han d’acreditar que disposen d’una
assegurança que cobreixi el risc de danys a tercers derivat de l’exercici de l’activitat
autoritzada.
37.3 L’atorgament de les llicències de pesca marítima recreativa correspon a la persona
titular de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
Article 38
Condicions d’exercici de les diferents modalitats de pesca recreativa
38.1 L’exercici de les diferents modalitats de pesca marítima recreativa se subjecta a les
normes que s’estableixin reglamentàriament, a proposta del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, pel que fa als horaris i períodes en què es pot practicar, les arts,
els estris i els mitjans que es poden utilitzar, les zones autoritzades i les distàncies a
respectar, així com a la resta de condicions que es considerin necessàries per a la correcta
pràctica de la pesca recreativa, per a la seguretat de les persones, així com per a la
preservació dels recursos marins.
38.2 Sens perjudici de l’establiment de mesures especifiques, s’apliquen a la pesca marítima
recreativa les mesures de conservació, protecció i regeneració dels recursos pesquers
establerts per a la pesca marítima professional als capítols 3 i 4 d’aquest títol.
36
37
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38.3 Queda prohibida la pesca recreativa en les aigües interiors portuàries, d’acord amb la
vigent normativa de policia portuària, exceptuant els concursos que s’autoritzin segons el
previst en la secció segona d’aquest capítol38.
Secció 2a.
Concursos de pesca marítima recreativa.
Article 39
Autorització
39.1 Els concursos de pesca marítima recreativa estan subjectes a autorització prèvia, que
atorga la persona titular de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima.
39.2 Aquesta autorització s’entén sens perjudici de les que corresponen a la resta
d’administracions i/o organismes d’acord amb la legislació vigent.
39.3 En l’àmbit dels espais naturals protegits, es demanarà un informe previ al Departament
competent en matèria de medi ambient39.
Article 40
Calendari de concursos
40.1 Correspon a la Direcció General de Pesca i Acció Marítima aprovar cada any el
calendari de concursos de pesca marítima recreativa, d’acord amb el procediment que es
determini reglamentàriament40
40.2 La persona titular de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima resoldrà les
sol·licituds per a la realització de concursos presentades en funció dels recursos de pesca,
les característiques i les peculiaritats de la zona i del nombre de sol·licituds i participants en
cada concurs.
40.3 Només poden ser autoritzats els concursos previstos al calendari aprovat a què es
refereix aquest article.
40.4 Quan, excepcionalment, els concursos es realitzin dins d’un port, es sol·licitarà informe
de l’autoritat portuària competent41.
Article 41
Règim de les captures obtingudes
La declaració de les captures obtingudes durant la realització dels concursos de pesca
recreativa o, si escau, la declaració de no haver-se obtingut captures, es trametrà a la
Direcció General de Pesca i Acció Marítima, mitjançant el procediment que s’estableixi
reglamentàriament, en el qual s’establirà el règim de captures.
Secció 3a.
Àrees especials de pesca marítima recreativa
Article 42
Àrees especials de pesca marítima recreativa

38
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42.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pot delimitar àrees per establir
mesures específiques de gestió de la pesca marítima recreativa en àrees concretes del litoral
català per millorar els recursos marins i potenciar el desenvolupament sostenible d’aquesta
activitat .
La proposta de declaració, formulada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, se sotmet a informació pública i audiència dels sectors afectats, i s’ha de sol·licitar
l’informe preceptiu del Departament competent en matèria de medi ambient, dels òrgans
competents en matèria de ports quan la reserva pugui afectar l’activitat portuària, així com de
qualsevol altre òrgan amb competències concurrents en la matèria42.
42.2 En aquestes àrees especials es fomentarà, entre altres mesures, la pesca sense mort,
així com les diverses activitats marítimes que puguin fer-se a la zona.
42.3 La Direcció General de Pesca i Acció Marítima impulsarà estudis i convenis de
col·laboració per conèixer l’impacte social, econòmic i biològic de les possibles mesures que
s’hagin d’adoptar, amb l’objectiu, si escau, de promoure i potenciar adequadament les àrees
especials de pesca recreativa.
Títol 2
Aqüicultura
Capítol 1
Ordenació
Article 43
Disposicions generals
43.1 L’aqüicultura comprèn les activitats de reproducció, cria i engreix de qualsevol espècie,
tant en aigües marines com continentals.
43.2 Li correspon al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural intervenir i fomentar
la pràctica de l’aqüicultura de manera racional, sostenible i competitiva.
43.3 La Generalitat regularà reglamentàriament:
a) Les espècies autoritzades i les prohibides per a l’aqüicultura.
b) Els sistemes, les tècniques, els procediments i els diversos tipus d’establiments
d’aqüicultura.
c) Els requisits mínims que cal acomplir en l’exercici de l’aqüicultura.
d) L’aplicació de les bones pràctiques d’aqüicultura, d’acord amb la normativa vigent.
43.4 La instal·lació, l’explotació i el funcionament de qualsevol establiment de cultiu de flora i
fauna marines, i les seves captacions d’aigua i abocaments al mar, requeriran l’obtenció
prèvia de la concessió o autorització corresponent en cada cas, del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb els informes previs que corresponguin, tant en
zones de domini públic com en terrenys de domini privat, sens perjudici de les competències
d’altres administracions públiques en matèria d’aigües i ports43.

Article 44
Directrius de planificació de l’aqüicultura
42
43
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44.1 A proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i amb informe previ
de l’òrgan competent en matèria ambiental44, el Govern pot delimitar els espais o les zones
marines, del litoral, dels rius o de la resta d’aigües continentals, en funció de la seva aptitud o
de la seva idoneïtat per a la pràctica de l’aqüicultura, mitjançant l’aprovació de directrius de
planificació de l’aqüicultura. Les esmentades directrius podran ser modificades pel Govern, a
proposta del Departament, amb l’informe previ de l’òrgan ambiental competent, i després
d’haver estat sotmeses a informació pública i a consulta dels ajuntaments i altres organismes
i departaments afectats, en els termes que es determinin reglamentàriament.
44.2 Les directrius de planificació de l’aqüicultura són un instrument que permet adoptar,
entre d’altres, les mesures següents:
a) Declarar i delimitar zones d’interès o aptes per a l’aqüicultura o per al conreu de
determinades espècies
b) Declarar o delimitar espais o zones on resta prohibida la pràctica de l’aqüicultura o el
conreu de determinades espècies.
c) Establir distàncies mínimes entre establiments d’aqüicultura
d) Establir altres previsions per garantir l’equilibri entre l’aqüicultura i la resta d’activitats
aquàtiques.
e) Les demés prescripcions que escaigui.
44.3 Les directrius de planificació de l’aqüicultura són vinculants per a l’autorització, el foment
i la pràctica d’aquesta activitat productiva en els termes que estableix aquesta Llei.
Article 45
Protecció de les zones declarades d’interès per a l’aqüicultura
45.1 Les disposicions, els plans i els projectes de les administracions catalanes i, en general,
les actuacions que puguin incidir en les zones declarades d’interès per a l’aqüicultura han
d’establir les prevencions i les mesures necessàries per evitar perjudicis per a la pràctica
d’aquesta activitat.
45.2 Les disposicions, els plans i els projectes de les administracions catalanes que puguin
incidir en les zones d’interès per a l’aqüicultura han de ser sotmeses a informe preceptiu 45
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
45.3 També s’han de sotmetre a informe del Departament d’Agricultura, Alimentació i acció
Rural, amb els mateixos efectes previstos a l’apartat anterior, les sol·licituds de llicència,
autorització o concessió per desenvolupar activitats de qualsevol tipus que puguin incidir en
les zones d’interès per al desenvolupament de l’aqüicultura.

Capítol 2.
Autoritzacions i concessions.
Article 46
Subjecció al règim d’autorització o de concessió
46.1 Els establiments d’aqüicultura que ocupin porcions del domini públic maritimoterrestre
estan sotmesos a concessió administrativa del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, amb l’informe previ favorable de l’òrgan competent sobre el domini públic afectat46.
44
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46.2 Els establiments d’aqüicultura que no requereixin ocupar porcions del domini públic
maritimoterrestre, així com les activitats aqüícoles de caràcter experimental, estan sotmesos
a autorització administrativa prèvia del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Article 47
Tramitació de les sol·licituds
47.1 Les persones interessades en construir i explotar un establiment d’aqüicultura han de
presentar la sol·licitud d’autorització o de concessió al Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, acompanyada del projecte constructiu, si escau, i d’una memòria tècnica, una
memòria biològica, un estudi de viabilitat econòmica i un estudi d’avaluació del seu impacte
ambiental, en els termes que es determinin reglamentàriament.
47.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural tramita les sol·licituds
d’autorització i de concessió d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament,
que en tot cas ha de preveure les actuacions següents:
a) Sotmetre la sol·licitud i la documentació que l’acompanya a informació pública, consulta de
l’ajuntament o els ajuntaments i de la resta d’organismes, departaments o serveis públics
afectats.
b) Sotmetre l’expedient a informe ambiental i, si escau, a l’òrgan competent sobre el domini
públic que caldrà ocupar amb l’establiment d’aqüicultura.
c) Sol·licitar la captació i evacuació d’aigua, si escau, que s’haurà de tramitar simultàniament
a la sol·licitud d’autorització o concessió d’aqüicultura.
47.3 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de tramitar i resoldre les
sol·licituds d’autorització o de concessió dins del termini que es fixi reglamentàriament, que
en cap cas no pot superar els dotze mesos des de la presentació de la sol·licitud. Si finalitza
aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, s’entén que la sol·licitud ha
estat denegada per silenci administratiu.
Article 48
Criteris d’atorgament de l’autorització o concessió
48.1 Es determinaran reglamentàriament els criteris en base als quals el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha d’atorgar o, si escau, denegar, les autoritzacions i
les concessions d’aqüicultura. En qualsevol cas, cal prendre en consideració criteris relatius a
la protecció del medi, a l’ús racional dels recursos naturals, a la importància socioeconòmica
del projecte, a la creació d’ocupació i de riquesa i a la millora de l’oferta alimentària als
consumidors.
48.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de denegar, en tot cas47, les
sol·licituds d’autorització o de concessió en els supòsits següents:
a) Quan l’informe de l’òrgan competent sobre el domini públic a què es refereix l’article
46.2.b) d’aquesta Llei, és desfavorable.
b) Quan la sol·licitud té per objecte activitats incompatibles amb les directrius territorials per a
l’aqüicultura.
48.3 Si el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural identifica més d’un interessat
en una mateixa concessió d’aqüicultura, haurà de convocar un concurs, d’acord amb els
criteris i el procediment que s’establiran reglamentàriament. En aquests casos, i en igualtat
de condicions d’impacte ambiental i de transcendència social, econòmica i laboral amb
47
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d’altres possibles interessats, tindran prioritat les sol·licituds de concessió presentades per
les confraries de pescadors, per les organitzacions de productors o per altres entitats
associatives de professionals de la pesca o de l’aqüicultura, les que s’emmarquin en els
programes específics de desenvolupament del sector que estableixi el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i les que contribueixin a diversificar l’activitat del
sector pesquer o aqüícola.
48.4 L’atorgament de les autoritzacions i de les concessions d’aqüicultura s’ha de notificar al
sol·licitant i publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 49
Contingut
49.1 Els establiments d’aqüicultura han de ser explotats directament pel titular de
l’autorització o concessió corresponent, sens perjudici del que preveu l’article 51.3 d’aquesta
Llei.
49.2 Les autoritzacions i les concessions han d’especificar la localització i les característiques
de l’establiment, l’espècie o les espècies que s’hi poden conrear,
les prescripcions o
cauteles establertes per l’informe ambiental i la resta de previsions o condicionants que
s’estableixin reglamentàriament o acordi l’òrgan competent per atorgar-la
49.3 El contracte de concessió, a més de concretar les qüestions previstes a
l’apartat anterior ha de fixar, d’acord amb la legislació sobre taxes i preus públics de la
Generalitat, el cànon que caldrà abonar a la Generalitat per l’ocupació i explotació del domini
públic integrat a les instal·lacions d’aqüicultura,
les condicions en què s’haurà de retornar el domini públic afectat per la concessió i les
fiances o altres garanties establertes per assegurar-ho. S’exceptua l’àmbit del domini públic
hidràulic48.
Article 50
Vigència de les autoritzacions i de les concessions
50.1 Les concessions d’establiments d’aqüicultura s’atorguen pel termini de 20 anys,
prorrogables a petició de l’interessat per terminis de 10 anys fins a 50 anys49.
L’atorgament de la pròrroga per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
resta condicionada al compliment dels requisits que van determinar l’atorgament de la
concessió 50 requereix en qualsevol cas l’informe favorable de l’òrgan titular del domini públic
afectat i la conformitat amb les directrius territorials per a l’aqüicultura que siguin vigents en
aquell moment.
50.2 Les autoritzacions d’establiments d’aqüicultura en terrenys de propietat privada tindran
vigència mentre no es paralitzi l’activitat autoritzada o no s’incorri en les causes previstes per
a la seva caducitat51.
Article 51
Transmissió
51.1 La transmissió de les autoritzacions i de les concessions d’aqüicultura resta sotmesa a
la comunicació prèvia al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, acompanyada
48
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de la documentació que acrediti que el nou titular reuneix els requisits exigits per la normativa
vigent, la seva solvència empresarial i que assumeix plenament els compromisos que li
corresponguin del contracte de concessió i la resta de responsabilitats que puguin derivar-se
de l’explotació. Dins dels trenta dies següents a la comunicació, el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural pot denegar la transmissió si considera que el nou titular no
compleix els requisits exigits normativament per ser-ho o que no queden acreditades les
seves solvència o responsabilitat, d’acord amb el procediment que s’estableixi
reglamentàriament.
51.2 Si el beneficiari de l’autorització o concessió és una persona física, els seus hereus
legítims tenen dret a heretar-la, sempre que l’explotin directament. Els hereus hauran de
promoure el canvi de titularitat, d’acord amb el procediment que s’estableixi
reglamentàriament.
51.3 Reglamentàriament es preveuran els casos, de caràcter excepcional, en els quals el
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pot autoritzar l’arrendament
d’explotacions d’aqüicultura, així com els requisits i el règim aplicable a aquests
arrendaments.
51.4 En qualsevol cas, la transmissió o, si escau, l’arrendament de les explotacions tindrà,
com a màxim, la vigència que resti a la concessió en el moment de la seva transmissió o del
seu arrendament.
Article 52
Modificació de les autoritzacions i de les concessions
52.1 Caldrà tramitar la modificació de l’autorització o de la concessió en els casos següents:
a) Ampliació de l’establiment.52
b) Conreu d’espècies no previstes a l’autorització o concessió.
c) Dur a terme altres canvis substancials, segons els criteris que s’estableixin
reglamentàriament.
En aquests casos, la modificació requereix la conformitat prèvia del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’acord amb els tràmits que s’estableixin
reglamentàriament.
52.2 Tret dels casos previstos per l’apartat anterior, els titulars d’establiments d’aqüicultura
poden introduir-hi millores amb el requisit de la seva comunicació prèvia al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’acord amb el procediment i els efectes que
s’estableixin reglamentàriament.
52.3 Els establiments i les activitats d’aqüicultura tenen l’obligació d’adequar-se a les
normatives que es promulguin en el futur53 .
52.4 Si la modificació de l’autorització o de la concessió és a iniciativa de l’Administració,
aquesta haurà d’indemnitzar les despeses que el canvi ocasioni a la persona titular de
l’explotació.
Article 53
Revocació, rescat, extinció i caducitat
53.1 Les autoritzacions d’aqüicultura poden ser revocades i les concessions rescatades pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb advertiment previ i amb
52
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l’atorgament d’un termini a l’interessat perquè formuli al·legacions, si l’establiment o
l’explotació incompleixen el contingut de l’autorització o de la concessió, incompleixen les
obligacions que estableix l’article 55 d’aquesta Llei o no s’adeqüen a la nova normativa que
preveu l’article 52.3 anterior.
53.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pot declarar, amb advertiment
previ i amb l’atorgament d’un termini a l’interessat per formular al·legacions, la caducitat de
l’autorització o de la concessió si no es construeix l’establiment i s’inicia l’explotació en el
termini de dos anys des del seu atorgament o, una vegada iniciada, s’interromp per un termini
superior als dos anys.
53.3 Les concessions s’extingeixen pel venciment del termini a què hagi estat sotmès o,
anticipadament, per mutu acord entre les parts. Les autoritzacions s’extingeixen per la
renúncia de l’interessat. Les autoritzacions i les concessions també es poden extingir
anticipadament per causes naturals o per esdeveniments que impedeixin el conreu o la
comercialització de les espècies afectades o perquè esdevinguin un risc greu per al medi o
per a la navegació.
Article 54
Efectes de la revocació, el rescat, l’extinció i la caducitat
53.1 La revocació, el rescat, l’extinció i la caducitat de les autoritzacions i de les concessions
d’aqüicultura, en els casos que preveu l’article anterior, no generen dret a indemnització a
favor del seu titular.
54.2 En qualsevol d’aquests casos, el concessionari resta sempre obligat a retirar les
construccions, els establiments i els aparells de l’explotació i a retornar el domini públic
ocupat plenament restaurat, en els termes de la concessió. Si incompleix aquesta obligació,
l’executarà el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb càrrec a la fiança i, si
aquesta no és suficient, traslladarà el seu cost al concessionari, i pot utilitzar, si cal, el
constrenyiment sobre el seu patrimoni per garantir el cobrament de totes les despeses
ocasionades.
Article 55
Obligacions dels titulars d’establiments d’aqüicultura
Els titulars d’establiments d’aqüicultura han de complir les obligacions següents:
a) Instal·lar i explotar l’establiment i conrear les espècies autoritzades, directament el titular,
sens perjudici dels casos excepcionals en què s’autoritzi l’arrendament, i sempre d’acord amb
el projecte aprovat i el contingut de l’autorització o concessió.
b) Tenir cura del bon estat de l’establiment i de l’explotació i de minimitzar els seus efectes
sobre el medi.
c) Fer les actuacions de senyalització que es determinin legalment o reglamentàriament.
d) Inscriure’s al Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya que regula l’article 93 d’aquesta
Llei.
e) Portar un registre amb les dades i l’estructura que es determinaran reglamentàriament, i
posar-lo a disposició dels serveis i autoritats de control i d’inspecció.
f) Subministrar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural les dades requerides
per al coneixement i la gestió del sector.
g) Facilitar les activitats de control i d’inspecció previstes legalment i reglamentàriament i, en
tot cas, les que ordenin les autoritats del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, les de medi ambient, les sanitàries i, si escau, les titulars del domini públic ocupat.
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h) Comercialitzar els productes conreats d’acord amb la normativa establerta
reglamentàriament.
i) Abonar els cànons per ocupació o per ús especial del domini públic que es fixin d’acord
amb les lleis sobre taxes i preus públics.
j) La resta que s’estableixin reglamentàriament i les que hagin previst la respectiva
autorització o concessió.
Article 56
Activitats experimentals
56.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural podrà atorgar autoritzacions
temporals per a activitats de caràcter experimental, quan es tracti de nous cultius, projectes
innovadors o dels quals no hi hagi experiències a Catalunya, sens perjudici dels informes, els
permisos, les llicències, les autoritzacions i les concessions que siguin exigibles d’acord amb
la normativa vigent.
56.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural determinarà les condicions i el
temps pel qual s’atorga l’autorització o concessió. No obstant això, la vigència de
l’autorització o concessió, quan es tracti d’ocupació del domini públic maritimoterrestre,
estarà condicionada al compliment dels requisits exigits per la legislació vigent per a l’ús del
domini públic maritimoterrestre.
Capítol 3
Promoció i foment de l’aqüicultura
Article 57
Mesures de promoció i foment
57.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en el marc de la política
comuna de pesca, adoptarà mesures per fomentar i promoure l’aqüicultura, d’acord amb les
prioritats i amb els objectius que s’estableixen seguidament, mitjançant línies d’ajuts i
campanyes de promoció, entre d’altres mesures54.
57.2 Les mesures per fomentar i promoure l’aqüicultura han de donar prioritat a:
a) El conreu de les espècies declarades preferents.
b) El conreu a les zones que les directrius de planificació que regula l’article 43 d’aquesta Llei
qualifiquin d’interès per a l’aqüicultura
56.3 Les mesures de promoció i foment de l’aqüicultura poden tenir un o més d’un dels
objectius següents:
a) Proveir el mercat de productes de qualitat.
b) Suport a les inversions per a la construcció, l’ampliació, l’equipament i la modernització
dels equipaments per a l’aqüicultura, amb la finalitat de millorar les condicions de treball i
higiene, la salut humana o la sanitat animal, la qualitat del producte, i minimitzar el seu
impacte en el medi.
c) Compensar l’ús de mètodes que contribueixin a protegir i millorar el medi ambient i la
conservació de la natura.
d) Compensar les pèrdues ocasionades per mesures de suspensió temporal de conreus, que
pot acordar el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en casos de risc per a la
salut pública.
54
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e) Finançar actuacions de control i eradicació de malalties d’espècies conreades.
f) Finançar actuacions de formació, experimentació i recerca, que tinguin per finalitat la
millora de les pràctiques d’aqüicultura.
57.4 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural regularà i aplicarà mesures
d’etiquetatge, denominacions d’origen i distintius de qualitat, amb la finalitat d’identificar i
millorar la producció aqüícola de Catalunya, d’acord amb el que preveu la legislació sobre
qualitat alimentària.
Article 58
Cànons
58.1 Les autoritzacions i les concessions obtingudes en el marc d’aquesta Llei generen un
cànon d’ocupació, que han de fer efectiu els beneficiaris a l’Administració de la Generalitat,
en funció de l’extensió ocupada i de la importància dels recursos de la zona.
58.2 El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, determina la quantia dels cànons d’ocupació i els revisa per adaptar-los a
l’evolució de les circumstàncies socioeconòmiques.
58.3 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de destinar els rendiments
dels cànons que s’apliquin a les concessions i, si escau, a les autoritzacions que regula
aquesta Llei a finançar polítiques i mesures de modernització i millora de la pesca i
l’aqüicultura.

Títol 3
Ordenació del sector pesquer
Capítol 1
Disposicions generals
Article 59
Objectius
La política d’ordenació del sector pesquer de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
marc constitucional i estatutari55, s’insereix en els objectius de la política pesquera
comunitària i, en qualsevol cas,
està informada pels següents:
a) Promoure l’equilibri sostenible entre els recursos i la capacitat de pesca de la flota.
b) Potenciar l’estructura associativa del sector.
c) Potenciar la competitivitat de les estructures d’explotació i el desenvolupament d’empreses
viables en el sector de la pesca.
d) Fomentar la protecció i millora del medi marí i dels recursos naturals relacionats amb el
sector pesquer.
e) Promoure el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida en les zones
amb activitat pesquera, així com la diversificació de les activitats pesqueres.
f) Promoure la igualtat entre homes i dones en el desenvolupament del sector pesquer i de
les zones de pesca.
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Article 60
Mesures d’ordenació del sector pesquer
La Generalitat de Catalunya executa les seves polítiques d’ordenació del sector pesquer
mitjançant les mesures següents:
a) Capacitar, formar i enregistrar els professionals del sector.
b) Fomentar56 i promocionar les organitzacions representatives del sector.
c) Regular i controlar la flota i les infraestructures pesqueres i fomentar la seva
modernització.
d) Regular, controlar i fomentar els punts de primera venda i la comercialització dels
productes pesquers.
e) Finançar i impulsar la recerca i la innovació per millorar el sector.
Capítol 2
Professionals i organitzacions del sector
Secció 1
Professionals
Article 61
Requisits per a l’exercici professional de la pesca
61.1 L’exercici de les activitats professionals pesqueres està sotmès als requisits de titulació i
de capacitació professional que estableixi reglamentàriament el Govern de la Generalitat, a
proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
61.2 Els títols, diplomes i certificats que acrediten la capacitació professional pesquera són
emesos pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o, si escau, pels centres, els
organismes o les entitats que aquest acrediti específicament amb aquesta finalitat.
Secció 2
Institucions i organitzacions representatives del sector pesquer
Article 62
Confraries de pescadors i les seves federacions
Les confraries de pescadors i les seves federacions són corporacions de dret Públic, sense
ànim de lucre57, que exerceixen funcions de representació del sector pesquer, funcions de
col·laboració i consulta amb l’Administració pública i realitzen activitats de gestió, impuls i
promoció dels interessos pesquers, d’acord amb la regulació que estableix la normativa
pròpia de confraries de pescadors.
Article 63
Organitzacions de productors pesquers
63.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural atorga reconeixement oficial, en
els termes i amb el procediment que s’estableixin reglamentàriament, i d’acord amb la
normativa comunitària europea, a les organitzacions de productors pesquers que compleixin
els requisits següents:
56
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a) Que assoleixin els percentatges mínims de producció que estableix la normativa
comunitària.
b) Que es constitueixin a iniciativa d’empreses o de cooperatives58 o de professionals
pesquers i que gaudeixin de personalitat jurídica pròpia de caràcter civil o mercantil.
c) Que prestin serveis de suport a l’activitat pesquera i/o aqüícola i desenvolupin activitats
empresarials de manipulació i comercialització dels productes pesquers.
d) Que tinguin entre els seus objectius vetllar per l’exercici racional de la pesca o de
l’aqüicultura i la millora de la comercialització dels productes pesquers.
e) Que es tracti d’organitzacions de productors que obtinguin el 95 % o més de la seva
producció dins l’àmbit territorial de Catalunya i, al menys, el 80 % d’aquesta sigui obtinguda
per unitats de producció radicades en aquest àmbit territorial.”59
f) Que els seus estatuts garanteixin la participació equitativa dels productors associats en
l’activitat de l’organització, així com la vinculació efectiva de cada productor a comercialitzar
la seva producció a través de l’organització a la qual pertany, tret que aquesta l’autoritzi
altrament.
g) La resta que, si escau, s’estableixi reglamentàriament.
63.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de conformitat amb el
procediment que es determini reglamentàriament, i que en tot cas ha d’assegurar l’audiència
dels afectats, revocarà el reconeixement oficial de les organitzacions de productors que
deixin de complir algun dels requisits que estableix l’apartat anterior.
63.3 Les organitzacions de productors reconegudes oficialment per la Generalitat de
Catalunya tindran la consideració d’entitats representatives del sector pesquer i exerciran
funcions consultives i d’assessorament de l’Administració.
63.4 Aquestes organitzacions podran existir en el si de les confraries de pescadors d’acord
amb l’article 5 de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors60.
Article 64
Organitzacions sindicals i empresarials
64.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural reconeix la condició
d’interlocutors en representació dels interessos generals i col·lectius del sector pesquer a:
a) Les organitzacions sindicals representatives del sector pesquer, d’acord amb el que
preveu la Llei orgànica de llibertat sindical61.
b) Les organitzacions empresarials que agrupin i representin empreses pesqueres i
aqüícoles62, incloses les comercialitzadores, les transformadores i les de distribució,
mitjançant l’àrea sectorial corresponent.
64.2 Per a les organitzacions empresarials s’establiran reglamentàriament les dades
objectives que han de servir per a determinar, en funció del nombre d’empreses afiliades, la
representativitat de cadascuna d’elles.63

Capítol 3
58

Modificació proposada per Departament de Treball.
Modificació proposada pel MAPA.
60
Modificació proposada per FNCCP i CTESC.
61
Modificació proposada per CC.OO i CTESC.
62
Modificació proposada per FNCCP i L’Associació Catalana d’Aqüicultura.
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Flota i infrastructures pesqueres
Secció 1a.
Disposicions generals
Article 65
Flota i infrastructures pesqueres
Les determinacions d’aquesta Llei en matèria d’ordenació del sector pesquer són d’aplicació
als tipus de vaixells i d’infrastructures pesqueres següents:
a) Vaixells amb port base situats al litoral català que figuren inscrits en el cens de la flota
pesquera operativa64.
b) Ports base i de desembarcament situats al litoral català.
c) Llotges de contractació situades al territori de Catalunya.
d) La resta d’instal·lacions construïdes i autoritzades per desenvolupar activitats pesqueres.
Secció 2a.
Construcció, modernització i reconversió de vaixells pesquers
Article 66
Construcció, modernització i reconversió de vaixells pesquers
La Generalitat ha d’adoptar mesures per promoure la construcció, modernització i
reconversió dels vaixells pesquers, amb l’objecte de modificar-ne les condicions tècniques,
amb una o més d’una de les finalitats següents:
a) Adaptar-los a la normativa comunitària europea i a qualsevol altra que resulti d’aplicació65.
b) Millorar les condicions d’habitabilitat i adaptació a la normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals.
c) Racionalitzar les operacions de pesca.
d) Millorar els processos de manipulació i conservació dels productes a bord.
e) Millorar-ne les condicions de sostenibilitat ambiental.
Article 67
Condicions per a la construcció, modernització i reconversió de vaixells
Les obres de construcció, modernització o reconversió de vaixells pesquers han de complir
els requisits constructius que s’establiran reglamentàriament, amb les finalitats següents:
a) Assegurar condicions de seguretat, higiene i habitabilitat del vaixell66.
b) Garantir condicions adequades de conservació i de manipulació eficient i racional del
producte.
c) Garantir la conservació del medi marí.
d) Promoure la seva rendibilitat econòmica, d’acord amb el pla de viabilitat corresponent.
e) La resta de finalitats que s’estableixin reglamentàriament.
Article 68
Baixes equivalents
64

Al·legacions MAPA.
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68.1 La construcció de vaixells pesquers inscrits al Registre de vaixells i empreses navilieres
requereix que les unitats a construir substitueixin, en condicions d’equivalència, un o més
vaixells inscrits al Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya aportats com a baixa. El
mateix requisit han de complir les obres de modernització i reconversió si comporten
increments d’esforç de pesca, en proporció equivalent als esmentats increments.
68.2 Reglamentàriament es determinaran els termes en què s’han de fixar les condicions
d’equivalència previstes a l’apartat anterior, tenint en qualsevol cas en compte l’arqueig en
GT, la potència, el volum sota coberta i la resta de requisits tècnics dels vaixells, així com les
modalitats de pesca o les pesqueres a les que es destinin.
68.3 El requeriment d’aportació de baixa no serà de d’aplicació als vaixells auxiliars de pesca
i aqüicultura67.
Article 69
Subjecció a autorització de les obres de construcció, modernització i reconversió de vaixells
pesquers
69.1 Les noves construccions i les obres de modernització i de reconversió de vaixells
pesquers, inclosos els auxiliars, amb port base a Catalunya, han de ser autoritzades pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, sens perjudici de les competències
d’altres administracions, i de conformitat amb el règim i els requisits que estableix aquesta
Llei.
69.2 Les autoritzacions de construcció, modernització i reconversió dels vaixells pesquers
s’atorguen de conformitat amb els programes que aprovi la Generalitat de Catalunya per a
l’adequació de l’esforç pesquer a l’estat dels recursos i a la situació de les pesqueres
existents, en el marc normatiu vigent.
Article 70
Autorització de les obres de construcció, modernització i reconversió de vaixells pesquers
Per obtenir l’autorització per a la construcció, modernització o reconversió de vaixells
pesquers s’han de complir les condicions que s’estableixin reglamentàriament i que acreditin
el compliment dels requisits constructius de seguretat, habitabilitat, sostenibilitat i rendibilitat
als quals fa referència l’article 66 d’aquesta Llei.
Article 71
Vigència i revocació de les autoritzacions de les obres de construcció, modernització i
reconversió de vaixells
71.1 Les autoritzacions d’obres de construcció, modernització o reconversió de vaixells
pesquers seran vigents fins a l’acabament de les obres autoritzades.
71.2 Les autoritzacions caduquen quan transcorren els terminis que determini la mateixa
autorització sense haver iniciat o finalitzat les obres, llevat que concorrin circumstàncies de
força major que ho justifiquin.
71.3 Les autoritzacions han de ser revocades, amb audiència prèvia de l’interessat, quan
s’incompleixen, sense que concorrin circumstàncies que a judici del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ho justifiquin, les determinacions del projecte o les
condicions establertes per al seu atorgament.
71.4 La caducitat o la revocació no generen cap dret a indemnització.
67
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Article 72
Autorització de posada en servei
72.1 Els vaixells que han estat objecte d’obres de nova construcció, modernització o
reconversió, poden iniciar l’activitat de pesca després d’haver obtingut l’autorització
corresponent de posada en servei del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
72.2 L’autorització de posada en servei és el darrer tràmit administratiu que han de
complimentar els vaixells que han estat objecte d’obres abans de començar a operar, i té el
doble objectiu de:
a) Verificar que les obres realitzades s’ajusten efectivament al contingut de l’autorització de
construcció, modernització o reconversió
b) Comprovar que el vaixell compta amb tota la resta de permisos, certificats, acreditacions i
enregistraments que siguin exigibles.
Article 73
Vigència i revocació de les autoritzacions de posada en servei
73.1 La vigència de les autoritzacions de posada en servei és indefinida mentre s’acompleixin
les condicions següents:
a) Que es mantinguin els requisits tècnics i de qualitat establerts pel projecte constructiu i, en
tot cas, els que es determinin de conformitat amb l’article 66 d’aquesta Llei.
b) Que el vaixell s’adeqüi als requeriments tècnics que s’estableixin normativament en el
futur, en funció de la millor tecnologia disponible, per al millor compliment de les finalitats que
preveu l’article 65 d’aquesta Llei.
c) Que es compleixin la resta de requisits que, si escau, s’estableixin reglamentàriament.
73.2 Les autoritzacions han de ser revocades, prèvia audiència del seu titular, quan
s’incompleixen les condicions establertes a l’apartat anterior d’aquest article.
Un cop revocada l’autorització, el vaixell causa baixa automàticament del Registre de pesca i
aqüicultura de Catalunya.
Article 74
Transmissió de les autoritzacions de construcció, modernització i reconversió de vaixells
pesquers
74.1 La transmissió de les autoritzacions de construcció, modernització i reconversió de
vaixells pesquers, requereix l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural.
74.2 Per autoritzar la transmissió cal que el nou titular acrediti l’assumpció efectiva dels
compromisos i les responsabilitats que es puguin deduir de l’autorització. No es poden
transmetre les autoritzacions que siguin objecte d’un procediment de caducitat o de
revocació.
Article 75
Transmissió de l’autorització de posada en servei
Totes les transmissions de la titularitat del vaixell es comunicaran, en el termini d’un mes a
partir de la seva realització, al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a efectes
de canvi de la titularitat de l’autorització de posada en servei.
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Article 76
Autorització d’altres activitats complementàries
76.1 En el marc de la regulació de l’esforç pesquer i amb la finalitat de contribuir a la viabilitat
dels sector pesquer68, l’exercici de la pesca professional pot ser compatible amb l’exercici
d’altres activitats i, en tot cas, d’activitats educatives, científiques i turístiques relacionades
amb la pesca, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament.
76.2 La realització de les activitats previstes per l’apartat anterior requereix l’autorització del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, sense perjudici de la resta
d’autoritzacions que per a l’exercici de l’activitat siguin necessàries69 d’acord amb la
normativa sectorial aplicable.
Article 77
Procediment
77.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural determinarà reglamentàriament
els procediments a seguir per tramitar les sol·licituds d’autorització d’obres de construcció,
modernització o reconversió, de posada en servei, de realització d’altres activitats
complementàries diferents a les pesqueres i de les respectives transmissions, de conformitat
amb el que preveuen els articles anteriors i la resta de normativa que sigui d’aplicació.
77.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural promourà les actuacions
oportunes per tal d’unificar la recepció de la documentació i gestionar tots els tràmits
exigibles davant dels òrgans i de les autoritats competents, als efectes de simplificar
l’obtenció de les autoritzacions a què es refereix aquest article.

Secció 3a.
Ports base i ports de desembarcament.

Article 78
Autorització del port base
78.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural autoritza l’establiment del port
base dels vaixells pesquers als ports del litoral català, amb informe previ de l’organisme
portuari competent, i de les confraries de pescadors i la federació territorial corresponents,
així com dels altres informes que legalment i reglamentàriament calguin.
77.2 L’autorització de construcció d’un nou vaixell comporta automàticament l’establiment del
seu port base, en els termes que fixa la mateixa autorització.
Article 79
Canvi del port base
79.1 Correspon al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural autoritzar els canvis
de base de vaixells pesquers entre ports del litoral català. En l’atorgament d’aquestes
autoritzacions es garantirà que es compleixin els requisits següents:
a) Que es compleixi la normativa laboral sobre trasllat d’empreses.

68
69

Afegit pel conjunt d’al·legacions en relació a la “pesca turisme”.
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b) Que les característiques i particularitats del port de destinació s’adeqüin a les necessitats
del vaixell.
c) Que no es contravinguin mesures específiques de contenció de l’esforç pesquer.
d) Que el port de destinació ofereixi possibilitats de comercialització i de prestació de serveis.
e) La resta de requisits que es determinin reglamentàriament.
79.2 Només s’informaran favorablement les sol·licituds d’establiment de port base a
Catalunya si els vaixells compleixen la normativa específica de la Generalitat i si es redueix
l’esforç pesquer equivalent de la mateixa modalitat en arqueig GT i potència CV, mitjançant
les baixes de vaixells inscrits al Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya, amb idèntica
finalitat que la que estableix l’article 68 d’aquesta Llei.
79.3 En l’expedient d’autorització de canvi del port base dels vaixells es demanarà informe a
les confraries de pescadors d’origen i destí i a les federacions territorials corresponents70.
79.4 En l’expedient d’autorització de canvi del port base dels vaixells es demanarà informe a
l’autoritat portuària competent71
Article 80
Canvi temporal de port base
80.1 Els vaixells amb port base a Catalunya que per raons de l’activitat pesquera preveuen
utilitzar temporalment, fins a un màxim de tres mesos, un altre port del litoral català diferent al
seu port base, han de disposar d’autorització prèvia de port base temporal del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Reglamentàriament es determinarà el procediment
aplicable a l’obtenció d’aquesta autorització.
80.1 En l’expedient d’autorització de canvi temporal de port base dels vaixells es demanarà
informe a l’autoritat portuària competent, a les confraries de pescadors d’origen i destí i a les
federacions territorials corresponents.72
Article 81
Ports de desembarcament
81.1 Els vaixells pesquers només poden desembarcar els seus productes als ports de
desembarcament autoritzats. Tenen aquesta condició els ports base i els altres ports del
litoral català determinats com a ports de desembarcament pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, amb informe previ de l’autoritat portuària competent73.
81.2 Les autoritats portuàries han de delimitar, dins de cada port de desembarcament, i
comunicar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, els llocs de
desembarcament de productes pesquers.
81.3 Els desembarcaments de productes pesquers s’han de dur a terme sota les facultats de
supervisió i control del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat,
que vetllarà perquè els productes desembarcats reuneixin els requisits que estableixen
aquesta Llei i la resta de la normativa que sigui d’aplicació.74
70
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Article 82
Condicions dels ports de desembarcament
82.1 Els ports de desembarcament situats al litoral català han de complir els requisits
establerts a la normativa sectorial, i en tot cas75:
a) Disposar de molls i d’instal·lacions aptes i segurs per a l’atracament i descàrrega dels
vaixells pesquers.
b) Disposar d’instal·lacions adequades per a la manipulació, conservació, comercialització en
origen i trasllat dels productes de la pesca en les condicions que estableix la normativa
vigent.
c) Disposar dels mitjans necessaris per a un exercici eficient de les tasques de control de la
pesca marítima i de la seva comercialització
82.2 Excepcionalment, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pot autoritzar
ports base o de desembarcament que no compleixin algun dels requisits que estableixen les
lletres b) i c) de l’apartat anterior, sempre que es procedeixi al transport immediat dels
productes de la pesca, el qual permeti la seva comercialització dins del mateix dia, a un altre
port que reuneixi els requisits esmentats.
82.3 Als efectes de garantir el compliment del que estableix aquesta Secció, les instal·lacions
dels ports utilitzades per desembarcar, manipular i conservar productes pesquers estan
sotmeses a l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i al
règim de controls i inspeccions que estableix aquesta Llei.
Capítol 4.
Ajuts per al desenvolupament del sector pesquer
Article 83
Objectius dels ajuts per al desenvolupament del sector pesquer
82.1 La Generalitat ha de vincular els recursos que destini a la millora de la pesca i de les
estructures pesqueres, a les finalitats que estableix la política pesquera comuna europea i, si
escau, a d’altres objectius coherents amb aquestes, en els termes del que estableixen els
articles 114 i 190 de l’Estatut d’autonomia.
82.2 Reglamentàriament, el Govern de la Generalitat pot definir amb major detall i, si escau,
fixar prioritats en el marc dels objectius a què es refereix l’apartat anterior.
Article 84
Gestió del ajuts
84.1 En els termes del que estableix l’article 114 de l’Estatut d’autonomia, la Generalitat
gestiona de forma integrada tots els ajuts públics destinats a la millora de la pesca i de les
estructures pesqueres de Catalunya, tant els previstos als seus pressupostos, com les
subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables.
84.2 En exercici de les competències de la Generalitat en matèria de gestió de les
subvencions estatals i europees territorialitzades, el Govern, de conformitat amb la normativa
reguladora del Fons Europeu de la Pesca, fixarà reglamentàriament:
a) Les condicions i requisits exigits per a l’atorgament dels ajuts previstos per l’apartat primer
d’aquest article.
75
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b) El procediment a aplicar per sol·licitar i tramitar aquests ajuts.
c) Els criteris en base als quals s’assignaran aquestes subvencions.
Article 85
Objecte dels ajuts.
Els ajuts i subvencions regulats pels articles anteriors poden estar destinats a un o més d’un
dels objectes següents:
a) Mesures de millora de la flota pesquera, a fi d’adaptar la capacitat i l’esforç pesquer als
recursos pesquers disponibles.
b) Mesures adreçades a la reducció de la capacitat de pesca, mitjançant la retirada definitiva
o temporal de l’activitat i/o aturades temporals, en el marc dels plans específics de gestió
previstos a l’article 24 d’aquesta llei76.
c) Mesures de suport als diferents àmbits del sector pesquer.
d) Ajuts de suport a les organitzacions que representen els interessos col·lectius del sector
pesquer.
e) Mesures per al desenvolupament sostenible de les zones que més depenen de la pesca.
f) Foment de la millora de la comercialització, d’acord amb el que preveu l’article 86 d’aquesta
Llei.
g) Formació i capacitació dels professionals de la pesca i el marisqueig.
h) Mesures per a la millora dels equipaments dels ports pesquers i dels establiments de
comercialització dels productes pesquers.
i) Els altres que es determinin reglamentàriament.

Capítol 5
Comercialització
Article 86
Objectius per a la millora de la comercialització.
La Generalitat té com a objectiu general la millora de les condicions de venda de la
producció, i en particular:
a) La salubritat i la higiene dels productes i de les instal·lacions i equipaments de recepció,
manipulació, conservació, expedició i venda.
b) La modernització dels establiments de comercialització, d’origen i de destinació, i de les
indústries de transformació.
c) La qualitat dels productes de la pesca, mitjançant la seva adequació a les normes de
comercialització que conformen el mercat únic.
d) La participació del sector pesquer, a través de les seves organitzacions, en el procés de
comercialització.
e) La revalorització dels productes pesquers catalans.
f) La pràctica d’un comerç responsable.
Article 87
Regulació
76
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Sense perjudici que els interessats hagin d’obtenir les autoritzacions o concessions
preceptives77 de les autoritats competents d’acord amb la normativa vigent, el Departament
d’Agricultura, Alimentació Acció Rural intervé en la comercialització dels productes de la
pesca, l’aqüicultura i el marisqueig mitjançant les mesures de regulació següents:
a) Autoritzar l’activitat de primera venda a78 les llotges o a altres establiments autoritzats que
compleixin els requisits que s’estableixin reglamentàriament79.
b) Controlar la declaració de dades i resta de documentació requerida per la normativa vigent
per a la primera venda i el transport.
c) Fer complir la normativa vigent en matèria de traçabilitat i d’etiquetatge.
d) Establir reglamentàriament la talla i el pes de comercialització dels productes pesquers en
el marc i en desenvolupament de les disposicions comunitàries, i fer complir la normativa
vigent en aquesta matèria.
e) Regular denominacions d’origen o d’altres signes o marques de qualitat dels productes
pesquers.
Article 88
Primera venda.
La primera venda es fa d’acord amb els principis de lliure comerç, concurrència i
transparència, i de conformitat amb les determinacions següents:
a) La primera venda als establiments autoritzats d’acord amb l’article 8780 i a les llotges és a
càrrec dels productors, a través dels titulars de les concessions de les llotges81 en aquest
darrer cas.
b) En qualsevol cas, els titulars de les concessions de82 les llotges han de posar a disposició
dels que intervenen en la primera venda les instal·lacions necessàries per a la pràctica
correcta d’aquesta activitat comercial i exercir-ne el control.
c) Per intervenir com a comprador o intermediari a les llotges cal comptar amb l’autorització
corresponent, d’acord amb els requisits que s’establiran reglamentàriament.
Article 89
Altres instal·lacions vinculades als processos de desembarcament i primera venda.
89.1 Correspon al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural autoritzar les altres
instal·lacions que es poden utilitzar en els processos de desembarcament i primera venda, i
en tot cas les següents: centres d’expedició i depuració, dipòsits reguladors i resta
d’instal·lacions per a l’emmagatzematge, la conservació, l’expedició i la regulació comercial.
89.2 Són requisits per autoritzar les instal·lacions previstes els apartats anteriors disposar de
la concessió o autorització de domini públic portuari corresponent o, si escau, del litoral, i
complir la normativa tècnica, sanitària i ambiental que s’estableixi legalment i
reglamentàriament. En l’atorgament d’aquestes autoritzacions s’atendrà principalment a les
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necessitats de la flota que operi en el port de què es tracti, les seves disponibilitats i la resta
de criteris que, si escau, s’estableixin reglamentàriament.
Article 90
Comercialització posterior a la primera venda.83
90.1 La introducció dels productes de la pesca i el marisqueig en la cadena alimentària es
realitza mitjançant la comercialització, que es produeix després de la primera venda i que
comprèn una o més d’una de les activitats següents:
a) El transport i la distribució.
b) L’emmagatzematge, la manipulació, la transformació i l’envasat.
c) L’exposició, la posada a la venda i la venda en mercats majoristes.
d) L’exposició, la posada a la venda i la venda al detall en mercats minoristes o en d’altres
comerços de venda al públic.
e) La venda en establiments de restauració.
90.2 El que estableix l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les competències que
corresponen als diferents departaments de la Generalitat o a d’altres administracions
públiques, en funció de la normativa sectorial corresponent.
Article 91
Condicions de la comercialització
91.1 L’Administració de la Generalitat garantirà, mitjançant l’exercici de les seves potestats
d’ordenació i control, que les instal·lacions i les operacions de comercialització en destinació
dels productes de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig reuneixin en tot moment les
condicions sanitàries, de conservació, de traçabilitat i etiquetatge i de dimensions de les
espècies establertes per la normativa vigent.
91.2 En qualsevol cas, els establiments de venda al públic han de posar a disposició dels
consumidors tota la informació de traçabilitat que acompanya el producte.
Article 92
Prohibicions
92.1 No es pot realitzar la comercialització dels productes de la pesca i del marisqueig de
qualsevol origen o procedència de talla o pes inferiors als reglamentaris o que hagin estat
capturats en època de veda. La reglamentació sobre talla i pes de les captures és la que
determinin les normes comunitàries europees, sens perjudici de les normes de major
protecció que es puguin establir.
92.2 La prohibició de l’apartat anterior no afecta el trasllat o la tinença d’ous, d’espores o
d’individus de talla o pes inferiors als reglamentaris o capturats en època de veda, quan la
seva destinació sigui el cultiu, la recerca o l’experimentació, i disposi de les autoritzacions
corresponents.
Article 93
Mesures de foment
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en el marc de la normativa
comunitària europea i, si escau, amb recursos propis, estatals i comunitaris, fomentarà i
impulsarà, entre d’altres, les mesures següents:
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a) Les iniciatives del sector pesquer dirigides a fomentar la participació dels productors en el
procés de comercialització, i en qualsevol cas les associacions de caràcter comercial que
presentin una oferta conjunta de la producció dels seus associats i els acords entre
organitzacions del sector extractiu i del sector comercial.
b) Les iniciatives del sector pesquer orientades a incrementar el control i la millora dels
processos i dels procediments de venda, amb la finalitat d’aconseguir el major valor afegit de
la producció.
c) Estratègies integrals de millora de la qualitat i promoció dels productes catalans de la
pesca, amb la finalitat de revaloritzar la producció amb les mesures següents:
Conscienciació dels productors sobre la necessitat de normalitzar la producció i de qualificar
el personal destinat a aquesta activitat.
Identificació dels productes catalans, sobretot de la pesca artesanal, que per les seves
característiques o qualitat puguin ser objecte de distintius de qualitat.
Impuls de les actuacions conjuntes de les associacions de caràcter comercial amb
compradors i majoristes per comercialitzar els productes catalans de pesca o de marisqueig
normalitzats i diferenciats.
Campanyes de promoció dels productes catalans de la pesca o del marisqueig normalitzats i
diferenciats.
d) Mesures de promoció dels productes infravalorats o excedentaris.
e) Estimular el consum d’aquests productes i la modernització i competitivitat de les entitats i
organitzacions que manipulen i comercialitzen productes pesquers.

Títol 4.
Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya
Article 94
Naturalesa i contingut del Registre
94.1 Es crea el Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya, adscrit a la Direcció general de
Pesca i Acció Marítima, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, on han de
constar-hi:
a) Els vaixells autoritzats per la Generalitat de Catalunya per a la pesca, per a labors auxiliars
de pesca i per al marisqueig. En tot cas, s’inclouran els vaixells actius, els expedients de
construcció i les baixes84.
b) Les persones professionals de la pesca o del marisqueig que estan en possessió de la
titulació corresponent per exercir l’activitat professional pesquera o marisquera a Catalunya.
c) Les persones professionals del marisqueig que compten amb llicència per a l’exercici de
l’activitat sense vaixell.
d) Els establiments d’aqüicultura.
e) Les entitats i organitzacions representatives del sector pesquer.
94.2 El contingut del Registre creat a l’apartat anterior mantindrà una connexió telemàtica
permanent amb el Registre de professionals del sector pesquer, amb el de bucs pesquers,
així com amb el corresponent Registre comunitari, d’acord amb el que estableixen els articles
44 i 57 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
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94.3 La inscripció al Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya no eximeix del compliment
del deure d’inscripció al Registre Mercantil o altres registres constitutius, i a d’altres registres
públics que puguin existir85.
Article 95
Estructura i inscripció
94.1 El Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya s’estructura en les seccions que es
determinaran reglamentàriament, als efectes d’organitzar de la manera més eficaç els
diversos tipus d’inscripcions que estableix l’article anterior i la seva connexió amb els
registres estatals i comunitaris.
94.2 A proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, reglamentàriament
s’establirà el procediment d’inscripció i el règim de funcionament del Registre de pesca i
aqüicultura de Catalunya.

Títol 5
Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya.
Article 96
Naturalesa
El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya és un òrgan de participació,
assessorament i consulta, adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i
integrat per representants d’aquest Departament, d’altres Departaments de la Generalitat86 i
dels agents dels sectors pesquer i de les activitats marítimes recreatives.
Article 97
Funcions
El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya exerceix les funcions següents:
a) Emetre informe preceptiu sobre els avantprojectes de lleis i disposicions de caràcter
general que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural li sotmeti en les matèries
que afectin directament en el sector pesquer i a les activitats marítimes87
b) Assessorar el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en la formulació de les
polítiques en matèria de pesca de la Generalitat de Catalunya.
c) Elaborar propostes i recomanacions per a un millor aprofitament racional i sostenible dels
recursos pesquers i per millorar la competitivitat i les condicions de treball de les empreses i
dels professionals del sector.
d)
Assessorar el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre el
desenvolupament de les polítiques de capacitació i titulació professional i nauticorecreativa.
e) La resta de funcions que s’estableixin reglamentàriament.
Article 98
Estructura i funcionament del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya
98.1 Reglamentàriament s’establirà la composició del Consell, la designació dels seus
membres i el seu règim de funcionament intern.
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98.2 El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya funcionarà en Ple o en comissions,
de la manera que es determini reglamentàriament.

Títol 6. Formació nauticopesquera
Capítol 1. Formació dels professionals del sector nauticopesquer
Article 99
Àmbit
Als efectes del que estableix aquesta Llei, es consideren professionals del sector
nauticopesquer totes les persones físiques que desenvolupen les tasques pròpies o
directament relacionades amb la pràctica professional de la pesca marítima, el marisqueig o
l’aqüicultura.
Article 100
Objectius
Són objectius de la formació nauticopesquera:
a) Promoure la capacitació dels professionals del sector mitjançant una formació integral, que
comprèn la formació inicial lligada a la formació professional reglada i a les titulacions
professionals, el reciclatge de coneixements i el desenvolupament de noves professions.
b) Promoure la capacitació dels professionals del sector per tal que puguin realitzar activitats
relacionades amb el mar i la pesca, que els permetin diversificar les seves rendes.
c) Promoure la formació dels professionals del sector en matèria de gestió de recursos
naturals, desenvolupament sostenible i respecte al medi ambient.
d) Promoure l’adaptació dels professionals del sector als canvis tecnològics, organitzatius i
sociolaborals que es produeixin.

Article 101
Actuacions
En el marc dels objectius establerts a l’article anterior, el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural portarà a terme, entre d’altres, les actuacions següents:
a) Promoure i desenvolupar la realització de les activitats formatives conduents a l’obtenció
dels títols i certificats de capacitació professional.
b) Promoure i desenvolupar les activitats formatives necessàries per actualitzar els
coneixements i la implantació de noves tècniques per al reciclatge dels professionals del
sector.
c) Elaborar estudis a l’objecte d’avaluar les necessitats formatives i de reciclatge en el sector
professional nauticopesquer.
d) Elaborar periòdicament la planificació i la programació de les activitats formatives
prioritàries.
e) Elaborar estudis sobre els canvis socials, laborals, econòmics i tecnològics que poden
afectar els nivells de capacitació dels professionals del sector.
Article 102
Programa de capacitació professional nauticopesquera.
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102.1 El programa de capacitació professional nauticopesquera estableix les accions de
formació adreçades a les persones que es volen incorporar al sector nàutic pesquer i als
professionals que volen adequar o millorar la seva capacitació professional.
102.2 El programa, que s’elabora per l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya,
en funció de les demandes del sector i del programa d’actuacions de la Direcció general,
d’acord amb el sistema de qualitat, és aprovat pel/la titular de la direcció general de Pesca i
Acció Marítima.
102.3 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de donar difusió,
periòdicament, al Programa de capacitació professional nauticopesquera que, de conformitat
amb la normativa aplicable, habilita per obtenir els títols professionals.

Capítol 2
Formació nauticorecreativa.
Article 103
Formació per a l’exercici d’activitats marítimes d’esbarjo
103.1 El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural i amb l’informe previ del Departament d’Educació, regularà les titulacions i els
requisits de capacitació exigibles per a l’exercici de determinades activitats marítimes
d’esbarjo, incloses les activitats subaquàtiques.
103.2 Els títols, diplomes i certificats que capaciten per les activitats marítimes d’esbarjo són
emesos pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
103.3 Reglamentàriament s’establiran els continguts formatius dels títols, diplomes i/o
certificats que habiliten per a la pràctica de les activitats marítimes d’esbarjo. Els cursos es
podran realitzar en els organismes, centres o acadèmies nàutiques que s’autoritzin d’acord
amb les previsions que s’estableixin reglamentàriament.88
Article 104
Escola de Capacitació Nauticopesquera. Naturalesa i funcions
104.1 L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya és l’òrgan, adscrit a la Direcció
General de Pesca i Acció Marítima, encarregat de portar a terme les actuacions establertes
en aquesta Llei en matèria de formació nauticopesquera i nauticorecreativa.
104.2 Correspon a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya el
desenvolupament de les funcions següents:
a) Organitzar i impartir els cursos conduents a l’obtenció dels títols professionals del sector
nauticopesquer.
b) Desenvolupar els cursos i les altres activitats conduents a l’actualització dels coneixements
dels professionals del sector nauticopesquer.
c) Organitzar la realització d’exàmens i tramitar l’expedició dels títols que habiliten per a
l’exercici de les activitats marítimes d’esbarjo.
d) Elaborar estudis sobre els canvis tecnològics, organitzatius i sociolaborals que puguin
afectar el sector.
e) Promoure accions de desenvolupament i transferència tecnològica en les matèries
regulades per aquesta Llei.
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f) Les altres que s’estableixin reglamentàriament, en el marc dels objectius establerts a
l’article 99 d’aquesta Llei.

Títol 7
Activitats marítimes
Capítol 1
Disposicions generals
Article 105
Àmbit
105.1 Als efectes establerts en aquest títol, s’entenen per activitats marítimes les següents:
a) Les activitats nauticorecreatives.
b) Les activitats subaquàtiques d’esbarjo.
c) Les activitats subaquàtiques de caràcter professional.
105.2 L’exercici de les activitats marítimes que es portin a terme a les aigües marítimes, a les
continentals i a les fluvials de Catalunya s’ha de desenvolupar de conformitat amb el que
estableix aquesta Llei i les normes reglamentàries que la desenvolupin, i amb ple respecte a
la seguretat de les persones, al medi marí, els recursos naturals i al patrimoni cultural
subaquàtic89.
Article 106
Activitats nauticorecreatives
106.1 Tenen la consideració d’activitats nauticorecreatives aquelles activitats realitzades en
el medi marí o en aigües continentals o fluvials amb una finalitat de lleure o d’esbarjo, no
vinculades a activitats esportives federatives, que no comporten immersió, com ara la
navegació amb embarcació, amb moto nàutica o amb altres mitjans.
106.2 Per a la pràctica de les activitats nauticorecreatives cal estar en possessió de la
titulació exigida normativament, i complir les condicions d’exercici que s’estableixin per
reglament.

Article 107
Activitats subaquàtiques
107.1 Tenen la consideració d’activitats subaquàtiques les que comporten intervencions en
un medi aquàtic i estan sotmeses a ambient hiperbàric.
107.2 Per a la pràctica de les activitats subaquàtiques cal estar en possessió de la titulació
exigida normativament.
107.3 El desenvolupament de les activitats subaquàtiques es troba subjecte a la resta de
limitacions que puguin establir-se reglamentàriament per raó del lloc en el qual es realitzin o
la seva finalitat recreativa, professional o científica.

Capítol 2
89
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Ordenació i gestió de les activitats marítimes
Article 108
Centres d’activitats marítimes
108.1 L’ensenyament de les activitats marítimes o l’organització de sortides al mar o a
qualsevol medi aquàtic per tal de desenvolupar aquestes activitats només pot ser dut a terme
pels centres o les acadèmies degudament autoritzats pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, en els termes establerts per aquesta Llei i les normes que la
desenvolupin.
108.2 Tenen la consideració de centres d’activitats marítimes els centres nàutics, les
acadèmies nàutiques, els centres d’immersió i qualsevol altre que s’estableixi
reglamentàriament.
Article 109
Centres nàutics
Tenen la consideració de centres nàutics els centres d’activitats marítimes que, mitjançant la
contractació de serveis, ofereixen la possibilitat de realitzar activitats nauticorecreatives i/o de
pesca90.
Article 110
Acadèmies nàutiques
Tenen la consideració d’acadèmies nàutiques els centres d’activitats marítimes que
imparteixen la formació teòrica i pràctica necessària per a l’obtenció de les titulacions oficials
de nàutica d’esbarjo91.
Article 111
Centres d’immersió
Tenen la consideració de centres d’immersió els centres d’activitats marítimes que ofereixen
la possibilitat de realitzar activitats subaquàtiques, la pràctica d’aquestes activitats sota la
supervisió de guies o instructors, i/o que s’imparteixen la formació necessària per a la seva
pràctica92.
Article 112
Autorització dels centres d’activitats marítimes
112.1 L’obertura i funcionament dels centres d’activitats marítimes està sotmesa a
l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
112.2 Reglamentàriament s’establiran els requisits que han de complir els centres d’activitats
marítimes per tal d’obtenir l’autorització d’obertura i funcionament, el procediment a seguir
per al seu atorgament, així com les seves condicions de funcionament pel que fa a la
formació i capacitat del personal dels centres, les condicions en les que es desenvolupen les
seves activitats, les mesures de seguretat que han de complir, així com la seva
responsabilitat.
Article 113
90
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Condicions d’exercici de les activitats subaquàtiques professionals.
La realització de treballs professionals en marines interiors, en ports o en instal·lacions
annexes dels mateixos, i a les aigües interiors del litoral català, consistents en obres,
reparacions i treballs de manteniment d’instal·lacions està sotmesa a autorització prèvia del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, pel que fa a l’acreditació de la
qualificació professional de les persones que realitzin els treballs93.

Article 114
Registre de centres d’activitats marítimes
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha de crear i gestionar el Registre de
centres d’activitats marítimes de Catalunya, la regulació del qual s’establirà mitjançant
reglament, on s’hauran d’inscriure els centres nàutics, les acadèmies nàutiques, els centres
d’immersió i qualsevol altre que s’estableixi reglamentàriament.

Títol 8
Intervenció i règim sancionador
Capítol 1
Control i inspecció
Article 115
Disposicions generals
115.1 Correspon al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural controlar les
activitats regulades en aquesta Llei, i garantir el compliment de les previsions que la mateixa
estableix mitjançant la inspecció, l’adopció de mesures cautelars i la imposició de les
sancions corresponents.
114.2 La funció inspectora, en matèria d’ordenació del sector pesquer s’inicia des del mateix
moment del desembarcament o descàrrega de les captures en els termes que estableix
aquesta Llei.
Article 116
Actuacions inspectores i de control
116.1 El personal al servei de l’Administració de la Generalitat o d’altres
administracions públiques, degudament habilitat en els termes que estableix la normativa
vigent94, que desenvolupi funcions de control i inspecció en matèria de pesca i acció
marítima té la condició d’agent de l’autoritat. Les actes que aixequin en l’exercici d’aquestes
funcions gaudiran de presumpció de veracitat en els termes previstos a la legislació de
procediment administratiu comú. Tant les persones particulars com la resta d’administracions
han de prestar la col·laboració necessària per a l’exercici de les esmentades funcions.
116.2 Reglamentàriament s’establiran les funcions que desenvoluparà el personal que
desenvolupi funcions de control i inspecció de pesca i afers marítims.
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116.3 El personal que exerceixi funcions de control i inspecció ha d’estar habilitat a través del
procés que reglamentàriament fixi el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
116.4 Les denúncies de les persones particulars podran donar lloc a l’obertura d’un expedient
informatiu que podrà derivar en un expedient administratiu sancionador si del seu contingut
en resulta la possible comissió d’alguna de les infraccions tipificades en aquesta Llei.
116.5 Amb l’objectiu d’assolir la major eficàcia i coordinació i per tal d’optimitzar l’aprofitament
dels recursos humans i materials disponibles en tasques de control i inspecció de pesca i
afers marítims, la Generalitat de Catalunya pot establir convenis de col·laboració amb les
administracions públiques.
Article 117
Procediments de control i inspecció
117.1 Per al control de la pesca i el marisqueig en fons il·legals serà vàlida la denúncia
estesa pel personal habilitat per realitzar les actuacions de control i inspecció a partir d’una
observació visual, feta quan sigui notori que un vaixell pesquer està feinejant en fons il·legals.
En aquest cas, les dades de posicionament satel·litàries obtingudes del centre de seguiment
via satèl·lit de la flota pesquera així com les fotografies i qualsevol altre material probatori de
que es disposi s’incorporaran a la denúncia95.
117.2 A les inspeccions a la mar amb l’ajuda de mitjans nàutics o aeris de control oficial, la
situació de la infracció a mar de l’embarcació pesquera és la determinada per la posició en el
moment de l’albirament, per la situació del pesquer quan és abarloat pel vaixell oficial
d’inspecció pesquera, o per la posició de l’helicòpter o l’avioneta de control situada al zenit de
l’embarcació pesquera.
Article 118
Accés als establiments i llocs objecte d’inspecció
117.1 Els/les inspectors/es, en l’exercici de les seves funcions i acreditant la seva identitat,
podran accedir als establiments, les indústries, els vaixells, els vehicles i d’altres bens
immobles o mobles en els quals es desenvolupin les activitats regulades per aquesta Llei.
118.2 Així mateix, podran examinar les instal·lacions, els equips i els productes del mar que
es trobin en els llocs objecte d’inspecció, així com la documentació necessària per comprovar
el compliment de la normativa vigent.
118.3 Si el lloc objecte d’inspecció coincidís amb el domicili de la persona física afectada,
hauran d’obtenir, en defecte de consentiment exprés de la persona titular, l’autorització
judicial corresponent.

Capítol 2
Mesures cautelars i provisionals
Article 119
Règim de les mesures cautelars i provisionals
119.1 Quan es detecti la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades en aquesta Llei,
abans d’iniciar el procediment administratiu o en el decurs d’aquest, les autoritats competents
i, si escau, el personal habilitat i acreditat per a la realització d’actuacions inspectores i/o de
95
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control, podran adoptar, de manera motivada i per raons d’urgència o necessitat, mesures
cautelars i provisionals si de les actuacions realitzades en el decurs de la inspecció o el
control es dedueix l’existència d’un risc immediat per a la salut humana, els recursos
pesquers o el medi ambient o d’un incompliment de la normativa que pugui ser tipificat com a
greu o molt greu d’acord amb la legislació que sigui d’aplicació.
119.2 Sens perjudici de les mesures provisionals previstes a l’article següent, també es podrà
adoptar qualsevol de les necessàries per posar fi a la situació de risc o d’incompliment,
inclosos el comís i/o la immobilització dels béns, els productes o els animals, els documents
presumptament falsos o incorrectes, així com la suspensió temporal de les activitats, les
instal·lacions, els locals o els mitjans de transport que no disposin de les autoritzacions o
registres preceptius.
119.3 Les mesures cautelars adoptades seran notificades de manera immediata a l’òrgan
competent per a la iniciació del procediment sancionador el qual, en el termini màxim de
quinze dies i mitjançant resolució motivada, dictarà la corresponent resolució d’incoació de
l’expedient en la qual les esmentades mesures hauran de ser ratificades, modificades,
aixecades o complementades, establint les que consideri adequades, restant sense efecte en
cas contrari.
119.4 Les mesures cautelars i les provisionals que s’adoptin un cop incoat l’expedient
s’ajustaran, en tot cas, a la intensitat, la proporcionalitat i les necessitats tècniques dels
objectius que es pretenen garantir en cada cas concret i la seva durada no superarà la de la
situació de risc que les motivi.
119.5 Les despeses generades per les mesures cautelars i provisionals adoptades, així com
les que corresponguin a les sancions accessòries que, si escau, es puguin imposar d’acord
amb aquesta Llei, aniran a càrrec de la persona imputada quan en la resolució de l’expedient
s’apreciï la comissió d’una infracció, encara que es declari extingida la responsabilitat
administrativa.
119.6 En tot el que no regula aquesta Llei, el règim jurídic aplicable a les mesures cautelars i
provisionals és el que estableixen els articles 72 i 136 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 120
Abast de les mesures provisionals
Amb la finalitat d’assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, així com la
protecció dels interessos generals, l’òrgan competent per incoar l’expedient sancionador pot
acordar l’adopció de les mesures provisionals següents:
a) Decomís dels productes de la pesca, del marisqueig o de l’aqüicultura.
b) Incautació dels arts, aparells, ormeigs de pesca i marisqueig, vaixell, vehicles, remolcs
refrigerats autònomament, aparells d’immersió o d’altres instruments que s’hagin fet servir
per a la comissió de la infracció.
c) Immobilització temporal del vaixell, prèvia comunicació a l’autoritat portuària competent, en
els termes que s’estableixin reglamentàriament en relació amb les mesures de tutela i
conservació96 .
d) Immobilització del vehicle de transport utilitzat quan la infracció afecti la comercialització de
productes.
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e) Suspensió temporal de les llicències o autoritzacions per a l’exercici de la pesca o el
marisqueig, previstes en aquesta Llei.
f) Suspensió temporal de l’autorització atorgada a centres o acadèmies nàutiques o centres
d’immersió, previstes en aquesta Llei.
g) Suspensió temporal dels efectes de la concessió o autorització dels establiments
d’aqüicultura, previstes en aquesta Llei.
h) Tancament provisional de les instal·lacions o establiments afectats per l’exercici d’activitats
presumptament constitutives d’infracció regulades per aquesta Llei.
i) Retenció del document acreditatiu de la capacitació professional.
j) Ordenament al patró de dirigir-se al seu port base o al port operatiu més proper.
k) Subhasta i retenció de l’import de les vendes obtingudes a les llotges pesqueres en
primera venda, el qual quedarà a disposició de l’Administració pública fins a la substantivació
de l’expedient.
l) Adequació de l’art, estri o ormeig als reglaments vigents.
m) Dipòsit dels arts, ormeigs, estris i dels productes intervinguts cautelarment a la persona
inspeccionada després d’aplicar un precinte oficial.

Article 121
Adopció de les mesures provisionals
121.1 Les mesures provisionals establertes als apartats a), b), d) j), k), l) i m) de l’article
anterior, podran acordar-se pels inspectors abans de la incoació del procediment
corresponent, deixant constància a l’acta corresponent i havent-se de comunicar de forma
immediata al respectiu Director del Serveis territorials del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.
121.2 Les mesures provisionals establertes als apartats b), c) i d) de l’article anterior, podran
deixar-se sense efecte prèvia constitució d’una fiança que haurà de respondre, com a mínim,
de l’import de la sanció que pogués correspondre a la presumpta infracció i dels danys i
perjudicis causats.

Capítol 3
Règim sancionador
Article 122
Disposicions generals
122.1 Constitueixen infracció les accions i omissions tipificades com a tals per aquesta Llei.
121.2 A efectes d’aquesta Llei es considera com exercici de la pesca o del marisqueig, llevat
de prova en contrari, la captura, la possessió o la tinença d’espècies marines, la temptativa
de capturar o recollir espècies marines o qualsevol altra activitat realitzada en la mar i en la
línia de costa que impliqui el maneig sobre la coberta d’una embarcació o a l’aigua, d’arts,
ormeigs i estris de pesca o marisqueig, excepte les que s’hagin de realitzar per causa de
força major i puguin ser degudament justificades i acreditades.
122.3 Es considera possessió amb finalitats de comercialització o venda, llevat de prova en
contrari, la tinença d’espècies prohibides o de talla o pes inferiors als reglamentaris per
alguna persona en mercat, botiga, magatzem, establiment o altre lloc, contenidor u objecte
d’anàlogues característiques, o per venedor ambulant en qualsevol lloc.
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Article 12397
Reparació del dany i indemnitzacions.
123.1 Amb independència de les sancions que puguin correspondre, la persona responsable
de la comissió d’una infracció està obligada a reparar el dany o perjudici causat i a
indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis que puguin correspondre per la comissió
de la infracció.
123.2 L’abast de la reparació i de la indemnització es determinen quan sigui possible en el
marc de l’expedient sancionador. També es poden determinar en un expedient independent
respectant els principis i les garanties del procediment administratiu.
123.3 En cas que la persona obligada no efectuï la reparació dels danys, el departament
competent en matèria de pesca i afers marítims pot imposar multes coercitives per un import
màxim de mil euros cadascuna. Aquestes multes es poden reiterar un màxim de deu vegades
deixant entre elles el lapse de temps suficient per donar compliment a l’obligació. En cas que
persisteixi l’incompliment de la persona obligada o quan concorrin raons d’urgència, es pot
procedir a l’execució subsidiària dels treballs de reparació a càrrec de la persona obligada.

Article 124
Exercici de la potestat sancionadora
124.1 Les accions i omissions que es tipifiquen com a infracció, seran sancionades de
conformitat amb el que disposa aquesta Llei i la resta de normes que regulen l’exercici de la
potestat sancionadora, mitjançant la incoació, instrucció i resolució del procediment
sancionador corresponent.
124.2 Els procediments sancionadors s’han de resoldre en el termini màxim d’un any comptat
a partir de la notificació de l’acord d’inici de l’expedient, excepte en els supòsits que concorri
alguna causa legal de suspensió. El procediment restarà suspès en els supòsits legalment
previstos i durant tot el temps que correspongui per efectuar notificacions per edictes, si
escau. Transcorregut l’esmentat termini, s’ha de declarar la caducitat de l’expedient.
124.3 La notificació de qualsevol dels actes que integren el procediment sancionador98 es pot
fer mitjançant les confraries de pescadors quan la persona expedientada en sigui membre,
sempre que aquest mitjà permeti tenir constància de la recepció per la persona interessada o
qui la representi, així com de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat i així quedi
acreditat a l’expedient
124.4 Quan els fets comesos o l’omissió d’actes debuts puguin ser constitutius d’il·lícit penal,
el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural els posarà en coneixement del
Ministeri Fiscal i s’abstindrà de resoldre en tant no es dicti una sentència ferma o una
resolució que posi fi al procediment. El procediment sancionador restarà en tot cas suspès
durant el temps que s’estiguin tramitant diligències penals sobre els mateixos fets.
Article 125
Classificació de les infraccions
125.1 Les infraccions tipificades en aquesta Llei es classifiquen, en funció de l’activitat a la
qual afecten, en els tipus següents:
97
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a) Infraccions en matèria de pesca professional en aigües interiors i marisqueig.
b) Infraccions en matèria de pesca recreativa en aigües interiors.
c) Infraccions en matèria d’aqüicultura.
d) Infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer i comercialització dels productes de
la pesca.
e) Infraccions relatives a activitats marítimes.
125.2 Les infraccions tipificades en aquesta Llei es classifiquen, en funció de la seva entitat,
en infraccions molt greus, greus i lleus.
Article 126
Responsables
126.1 Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Llei les persones físiques o
jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor, per acció o omissió i fins i tot a
títol de simple negligència. La responsabilitat és també exigible encara que s’executin
mitjançant associacions temporals d’empreses, agrupacions o comunitats de béns sense
personalitat jurídica.
126.2 Quan el compliment de les obligacions tipificades en aquesta Llei correspongui a
diverses persones conjuntament, respondran solidàriament de les infraccions que, en el seu
cas, es cometin i de les sancions que s’imposin.
126.3 En el supòsit d’infraccions greus o molt greus, quan una infracció sigui imputada a una
persona jurídica, poden ser considerades també responsables les persones que n’integren
els òrgans rectors o de direcció i els tècnics responsables de l’activitat.
126.4 Les persones propietàries dels vaixells o armadors, quan hi hagi una denuncia per
presumpta infracció en matèria de pesca o marisqueig, estan obligades, quan siguin
requerides a aquest efecte, a identificar el patró responsable de l’embarcació.
126.5 Seran responsables el pare o la mare o el tutor de les infraccions comeses per les
persones menors d’edat no emancipades.
126.6 Les sancions que s’imposin a diferents subjectes com a conseqüència d’un mateixa
infracció, tindran entre si caràcter independent.
126.7 En els supòsits que la infracció sigui imputable a diverses persones i no sigui possible
determinar el grau de participació de cadascuna d’elles, responen solidàriament:
a) En el supòsit d’infraccions en matèria de pesca i marisqueig, les persones propietàries de
les embarcacions, armadors/es, fletadors/es, capitans/es i patrons/es o persones que
dirigeixin l’activitat pesquera.
b) Les persones titulars dels establiments de cultius marítims i instal·lacions auxiliars, en el
cas d’infraccions en matèria d’aqüicultura.
c) Les persones titulars de les empreses comercialitzadores o transformadors dels productes
de la pesca, el marisqueig o l’aqüicultura, quan la infracció afecti les esmentades activitats.
d) En el cas d’infraccions que afecten la venda de productes de la pesca o aqüicultura, les
persones titulars i entitats gestores de les llotges i centres de venda.
e) Les persones titulars de les empreses de transport quan es tracti d’infraccions comeses en
el transport de productes de la pesca, el marisqueig o l’aqüicultura.
f) Les persones titulars de les empreses i establiments de restauració que ofereixin al consum
productes de talla i pes antireglamentaris, quan les infraccions consisteixin en l’esmentada
activitat.
g) Les persones organitzadores de les diferents proves dels concursos de pesca marítima
recreativa.
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h) Les persones titulars dels centres d’activitats marítimes, en el cas d’infraccions en matèria
d’activitats nàutiques recreatives i subaquàtiques.
i) En el supòsit d’obres o instal·lacions que incideixen sobre els recursos pesquers, la
persona propietària, la persona promotora i la persona constructora de les obres.
Article 127
Prescripció
127.1 Els terminis de prescripció de les infraccions tipificades en aquesta Llei és de tres anys
per a les molts greus, de dos anys per a les greus i de sis mesos per a les lleus, comptat des
de la data de comissió de la infracció99.
127.2 Els terminis de prescripció de les sancions imposades pels òrgans competents de tres
anys per a les molts greus, de dos anys per a les greus i d’un any per a les lleus100, comptat
des de la data en què la resolució sancionadora esdevingui ferma.
127.3 En cas de concurrència d’infraccions lleus, greus o molt greus o que alguna d’aquestes
infraccions sigui el mitjà necessari per cometre’n una altra, el termini de prescripció és el que
s’estableix per a la infracció més greu de les comeses.
127.4 La prescripció de la sanció no comporta la de l’acció de l’Administració per exigir al
responsable la reposició dels béns a l’estat anterior al de comissió de la infracció i per
reclamar els danys i perjudicis causats, durant un termini de cinc anys101.
(S’ha suprimit l’art. 128 , relatiu a la caducitat, per haver afegit aquest tema a l’art. 124.2. Per aquest
motiu canvia la numeració dels restants articles de l’Aventprojecte).

Article 128
Destinació dels productes i béns decomissats o confiscats
128.1 Les espècies procedents de la pesca, el marisqueig o l’aqüicultura decomissades en
aplicació d’aquesta Llei que tinguin possibilitat de sobreviure, es retornaran al mitjà del qual
procedeixin. Si les espècies estiguessin mortes, la seva destinació podrà ser, en funció del
volum i les exigències higienicosanitàries, alguna de les següents:
Subhasta pública, sempre que es tracti d’espècies no prohibides i de talla o pes
reglamentaris, posant l’import de la venta a disposició de l’òrgan sancionador
Entrega per al seu consum a un centre benèfic o a d’altres institucions públiques o privades
sense ànim de lucre.
Procedir a la seva destrucció.
128.2 Pel que fa a les arts, els aparells i d’altres instruments de pesca o béns confiscats com
a mesura cautelar, seran retornats a la persona interessada sempre que siguin reglamentaris
quan es faci efectiu l’import de la fiança a què es refereix l’article 120 i, quan la resolució del
procediment apreciï la comissió d’infracció, es retornaran a la persona interessada una
vegada feta efectiva la sanció corresponent. Els béns confiscats que no siguin reglamentaris,
seran destruïts.
128.3 Quan la resolució del procediment sancionador no apreciï la comissió d’infracció,
s’acordarà la devolució a la persona interessada dels productes o béns decomissats o
confiscats o, si escau, del seu valor. En el supòsit que la persona interessada no se’n faci
càrrec en el termini de sis mesos comptat des que sigui requerit amb aquesta finalitat, es
99
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presumirà el seu abandonament i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
amb audiència prèvia de la persona interessada, podrà decidir la seva destinació.

Capítol 4
Infraccions
Secció 1a.
Infraccions en matèria de pesca marítima professional en aigües interiors i Marisqueig
Article 129
Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus en matèria de pesca marítima professional en aigües
interiors i marisqueig les següents:
a) No portar al vaixell o no exhibir a requeriment de les persones inspectores les llicències de
pesca o marisqueig, en qualsevol de les seves modalitats, o tenir-les caducades.
b) La manca de comunicació a la Direcció General de Pesca i Acció Marítima de la
transmissió del vaixell.
c) L’incompliment de les disposicions reglamentàries relatives a la identificació o senyalització
dels arts i aparells de pesca o marisqueig.
d) Les accions i omissions que suposin l’incompliment de les obligacions establertes en la
legislació pesquera comunitària o en els tractats o convenis internacionals subscrits per la
Unió Europea sobre conservació i gestió dels recursos pesquers, quan no suposin una
infracció greu o molt greu.
e) Qualsevol infracció de les obligacions establertes en aquesta Llei, en les normes que la
desenvolupin o la resta de normativa vigent en matèria de pesca marítima quan no estigui
tipificada com a infracció greu o molt greu.
Article 130
Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus en matèria de pesca marítima professional en aigües interiors
i marisqueig les següents:
130.1 Relatives a l’activitat:
a) Pescar o mariscar en qualsevol de les seves modalitats sense les preceptives llicències.
b) Manipular o alterar les dades i circumstàncies que figurin a les llicències.
c) Incomplir les condicions establertes a les llicències o a les autoritzacions de pesca, de
marisqueig o d’extracció de recursos marins.
d) Incomplir les mesures aprovades de conformitat amb l’article 24 adreçades a la
conservació dels recursos pesquers i marisquers, quan no constitueixi infracció molt greu.
e) Pescar o mariscar fora del temps o període d’extracció autoritzats o incomplir el descans
setmanal.
f) Incomplir les normes aplicables sobre modalitats de pesca o marisqueig.
g) Simultaniejar la modalitat de marisqueig amb una altra modalitat de pesca quan no sigui
permès.
h) Incomplir la normativa sobre esforç pesquer o marisquer i nombre màxim de captures.
i) Incomplir l’obligació de respectar les distàncies mínimes per a vaixells i arts, entorpint les
activitats pesqueres o marisqueres de tercers.
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j) No dur instal·lat a bord el dispositiu de control via satèl·lit o de qualsevol altre de naturalesa
similar establert per la normativa vigent per al control de l’activitat.
k) Manipular, alterar, malmetre o no tenir operatiu per causes imputables a la persona
interessada el dispositiu de control via satèl·lit o de qualsevol altre de naturalesa similar
establert per la normativa vigent per al control de l’activitat; així com interferir, impedir o
produir qualsevol tipus de pertorbació en les comunicacions.
l) Incomplir l’obligació de complimentar els documents preceptius que tenen per objecte
controlar l’activitat pesquera o marisquera, o fer-ho alterant les dades reals o amb retard.
m) Utilitzar, per al marisqueig a peu, vaixells auxiliars no autoritzats.
n) Incomplir l’obligació de dur visibles de la manera establerta en la normativa vigent la
matrícula o d’altres requisits d’identificació de l’embarcació, impedir-ne la visualització, o
haver procedit a la seva manipulació, dificultant les tasques d’inspecció.
o) Utilitzar abalisaments d’ormeigs de pesca o marisqueig que no compleixin la normativa
vigent.
p) Incomplir, per part del propietari o armador del vaixell, l’obligació d’identificar el patró, quan
sigui requerit a tal efecte.
q) Retard o qualsevol incompliment de les obligacions d’informació i/o comunicació a
l’Administració establertes en aquesta Llei i en la normativa que la desenvolupi.
r) Manca de col·laboració o obstrucció de les funcions de control i inspecció, sense arribar a
impedir el seu exercici.
s) Manca injustificada d’auxili o manca de respecte als òrgans a qui corresponen les funcions
de control i inspecció.
t) Incomplir l’horari de sortida a port de l’embarcació auxiliar de pesca d’una embarcació
pesquera principal.
u) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera les proves o qualsevol altre
material, així com els precintes oficials aplicats que donin lloc al coneixement de la comissió
d’una infracció.
v) Mariscar fora de l’àmbit territorial autoritzat102.
w) Posar en el mercat productes pesquers o marisquers per fora dels circuits legals de la
primera venda establerts.
x) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.103
131.2 Relatives a les espècies i conservació dels recursos marins:
a) Capturar espècies de talla o pes inferiors als autoritzats o prohibides o vedades.
b) Capturar i/o tinença d’espècies en nombre que superi la quantitat autoritzada.
c) Pesca o mariscar en fons prohibits, en època o zona de veda o prohibida.
d) Malmetre o destruir les zones d’herbassars de fanerògames marines, coral·lígens i
grapissars, llurs barbades o altres zones declarades de protecció pesquera o marisquera
degudament senyalitzades104
e) Arrancar o destruir els senyals de delimitació dels espais de protecció pesquera o
marisquera.
f) Extreure mol·luscs i altres invertebrats marins no autoritzats.
102

Error detectat pel propi DAR. Amb anterioritat figurava “Pescar i mariscar fora de l’àmbit territorial autoritzat”
En matèria de pesca no hi ha el concepte d’àmbit territorial autoritzat, ho és tot el calador mediterrani.
103
Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
104
Modificació proposada per Facultat de Biologia UB i en coherència amb les modificacions dels articles 27 i
30.
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g) Extreure flora i fauna marina en aigües interiors sense finalitats pesqueres o marisqueres
degudament autoritzades.
h) Introduir en aigües del litoral de Catalunya espècies o individus al·lòctons, excepció feta
que estigui expressament autoritzat i segons els requisits establerts reglamentàriament.
i) Pescar o posseir en el vaixell espècies no autoritzades per la normativa sectorial, o la
captura d’aquests recursos marins per embarcacions que no disposin de l’autorització
preceptiva.
j) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera els productes marins
intervinguts cautelarment pel personal que realitzi tasques d’inspecció i control, els precintes
oficials aplicats així com les proves que donin lloc al coneixement de la comissió d’una
infracció.
k) Tinença de mol·luscs, gasteròpodes i altres invertebrats marins sense la guia de circulació
o l’autorització permanent corresponents.
l) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.105
131.3 Relatives als arts, ormeigs, equips i d’altres instruments de pesca o marisqueig:
a) Ús o tinença en el vaixell d’arts i instruments que estiguin prohibits o antireglamentaris,
siguin diferents als autoritzats, o en un nombre superior a l’autoritzat.
b) Incomplir les normes sobre utilització de les arts i instruments de pesca o marisqueig.
c) Arrossegar les gàbies per la popa amb el vaixell en marxa.
d) Pescar a l’arrossegament o mariscar amb rastell de cadenes i gàbies en zones d’alguer.
e) Pescar amb arts d’arrossegament o d’encerclament en zones d’esculls artificials.
f) Instal·lar o utilitzar dispositius que redueixin la selectivitat dels arts i els ormeigs de pesca o
marisqueig i adherir llast suplementari en forma de discs, bolos o altres similars, units a la
relinga inferior de l’art de ròssec que permetin la pesca sobre els fons rocosos.
g) Canviar la modalitat de pesca sense l’autorització preceptiva.
h) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de manera els arts, ormeigs, equips i d’altres
instruments de pesca o marisqueig intervinguts cautelarment per les persones inspectores,
els precintes oficials aplicats així com les proves que donin lloc al coneixement de la comissió
d’una infracció.
i) Manipular, recol·lectar i obtenir productes marisquers en zones d’extracció declarades
tancades o prohibides.
j) Utilitzar indegudament els arts, estris o ormeigs pesquers o marisquers.
k) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.106
Article 131
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en matèria de pesca marítima professional en aigües
interiors i marisqueig, les següents:
a) Realitzar activitats regulades en aquesta Llei sense la llicència, autorització o concessió
corresponent.

105
106

Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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b) Exercir l’activitat de pesca i/o marisqueig sense estar inscrit al Registre de pesca i
aqüicultura de Catalunya o inclòs a les bases de dades i/o fitxers que s’estableixin
reglamentàriament.
c) Utilitzar per a la pesca substàncies explosives, tòxiques o càustiques, verinoses,
paralitzants o corrosives, narcòtiques i contaminants.
d) Realitzar activitats no permeses en zones protegides.
e) Obtenir la llicència o altres autoritzacions necessàries per a l’exercici de la pesca o el
marisqueig en base a documentació o informació falsa.
f) Resistència, desobediència o obstrucció al personal que realitzi tasques d’inspecció i
control, impedint l’exercici de la seva activitat.
g) Posar en el mercat productes pesqueres o marisquers per fora dels circuïts legals de la
primera venda establerts, quan procedeixin de zones tancades.
h) La comissió de la segona infracció greu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.
Secció 2a.
Infraccions en matèria de pesca marítima recreativa en aigües interiors
Article 132
Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus en matèria de pesca marítima recreativa en aigües interiors,
les següents:
a) No exhibir la llicència de pesca quan sigui requerit a tal efecte pels òrgans d’inspecció i
control.
b) Exercir la pesca amb vulneració de les normes aplicables sobre dies i horaris.
c) Retard o incompliment lleu de les obligacions d’informació preceptives.
d) Qualsevol infracció de les obligacions establertes en aquesta Llei, en les normes que la
desenvolupin o la resta de normativa vigent en matèria de pesca recreativa en aigües
interiors quan no estigui tipificada com a infracció greu o molt greu.

Article 133
Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus en matèria de pesca marítima recreativa en aigües interiors,
les següents:
a) Exercir la pesca des de terra, sense haver obtingut la llicència corresponent o tenir-la
caducada.
b) Exercir la pesca des de vaixell o de la pesca submarina sense haver obtingut la preceptiva
llicència o tenir-la caducada.
c) Manipular o alterar les dades que figurin a la llicència.
d) Exercir la pesca amb incompliment de les distancies mínimes establertes per la normativa.
e) Manca injustificada d’auxili o manca de respecte al personal que realitza tasques de
control i inspecció.
f) Capturar espècies vedades, no autoritzades o prohibides o de talla o pes inferiors als
reglamentaris, o sobrepassant les quantitats màximes de captura autoritzades.
g) Pescar en fons prohibits, en època o zona de veda o prohibida.
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h) Utilitzar llums artificials de superfície o submergits o de qualsevol altre mitjà que serveixi
d’atracció o de concentració artificial de les espècies.
i) Exercir la pesca sense l’abalisament reglamentari.
j) Tinença, possessió o utilització de qualsevol art, ormeig, equip o instrument no autoritzat o
prohibit per a l’exercici de l’activitat.
k) Utilitzar més ormeigs i estris dels permesos o diferents als reglamentats.
l) Exercir la pesca submarina amb equips de respiració autònoms, semiautònoms o qualsevol
altre sistema que permeti la respiració en immersió, o mitjançant la utilització d’instruments
hidrodeslizadors o vehicles similars.
m) Vendre o comercialitzar les espècies capturades.
n) Extraure mol·luscs i altres invertebrats marins no autoritzats o la flora marina.
o) Realitzar qualsevol altra actuació que pugui perjudicar la gestió i conservació dels recursos
marins.
p) Retard o incompliment greu de les obligacions d’informació preceptives.
q) Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera l’activitat de pesca marítima o marisquera
professional.
r) Falta de col·laboració o obstrucció de les funcions de control i inspecció, sense arribar a
impedir-ne l’exercici.
s) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma 107.
t) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera els productes marins, els arts,
els estris o ormeigs o qualsevol altre material intervinguts cautelarment per les persones
inspectores, els precintes oficials aplicats, així com les proves que donin lloc al coneixement
de la comissió d’una infracció.
Article 134
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en matèria de pesca marítima recreativa en aigües
interiors, les següents:
a) Pescar amb vulneració de la normativa aplicable a les zones protegides.
b) Realitzar concursos de pesca sense disposar de l’autorització pertinent.
c) Utilitzar per a la pesca substàncies explosives, tòxiques o càustiques, verinoses,
paralitzants o corrosives, narcòtiques i contaminants.
d) Obtenir la llicència o qualsevol altra autorització necessària per a l’exercici de la pesca en
base a documentació o informació falsa.
e) Resistència, desobediència o obstrucció al personal que realitza tasques d’inspecció i
control.
f) La comissió de la segona infracció greu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.

Secció 3a.
Infraccions en matèria d’aqüicultura.
Article 135
107

Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
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Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus en matèria d’aqüicultura, les següents:
a) Introduir canvis en l’explotació sense complir els requisits de comunicació a l’administració.
b) Complimentar incorrectament les dades de l’activitat en el registre o d’altres documents
preceptius.
c) Retard o qualsevol incompliment lleu de les obligacions d’informació a l’Administració
establertes a la normativa vigent.
d) Qualsevol infracció de les obligacions establertes en aquesta Llei, en les normes que la
desenvolupin o la resta de normativa vigent en matèria d’aqüicultura quan no estigui tipificada
com a infracció greu o molt greu.
Article 136
Infraccions greus108
Constitueixen infraccions greus en matèria d’aqüicultura, les següents:
a) Manca injustificada d’auxili o manca de respecte al personal que realitza tasques
d’inspecció i control.
b) Incomplir les condicions establertes en l’autorització o concessió que habilita per a
l’explotació d’establiments d’aqüicultura.
c) Explotar els establiments d’aqüicultura per persona diferent a la persona titular de la
concessió o autorització, sense que s’hagi produït la transmissió dels títols habilitants de
conformitat amb la normativa vigent.
d) Arrendar les explotacions sense complir els requisits reglamentaris.
e) Ampliar l’establiment, ampliar la producció substitució de les espècies objecte de cultius
inicialment autoritzades, o introduir canvis substancials sense autorització administrativa.
f) Introduir o posseir espècies per a la seva immersió sense ajustar-se a l’autorització o
concessió.
g) Cultivar o posseir a l’establiment espècies prohibides.
h) Cultivar o repoblar amb biotips racials no autoritzats o incomplint les condicions establertes
a l'autorització o concessió corresponent.
i) Incomplir les normes sobre producció, venda i transport de les especies establertes
reglamentàriament i les que s’hagin previst a l'autorització o concessió corresponent.
j) No complimentar les dades de l’activitat en el registre o d’altres documents preceptius.
k) Incomplir les normes reglamentàries sobre trasllat d’espècies entre vivers.
l) Comercialitzar productes aqüícoles amb destinació al consum humà de talla o pes inferiors
als autoritzats.
m) Vendre productes aqüícoles de manera o lloc no autoritzat, o amb incompliment de les
normes de comercialització referents a la identificació, traçabilitat i etiquetatge dels
productes.
n) Incomplir greument les obligacions d’informació a l’Administració establertes a la normativa
vigent.
o) Falta de col·laboració o obstrucció de les funcions de control i inspecció, sense arribar a
impedir-ne l'exercici.
p) Exercir l’activitat sense la cobertura d’assegurança que requereix la normativa vigent.

108

A proposta del DMAH s’ha suprimit la lletra u): Abocar a mar els residus procedents de l’activitat aqüícola
incomplint els requisits establerts a la normativa vigent
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q) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma 109.
r) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera els productes aqüícoles, els
pinsos, els medicaments, els ormeigs o qualsevol altre material intervinguts cautelarment per
les persones inspectores, els precintes oficials aplicats així com les proves que donin lloc al
coneixement de la comissió d’una infracció.
s) Recol·lectar i obtenir productes aqüícoles en zones de producció declarades tancades o
prohibides.
t) Tinença de mol·luscs, gasteròpodes i altres invertebrats marins sense la guia de circulació
o l’autorització permanent corresponents.

Article 137
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en matèria d’aqüicultura, les següents:
a) Exercir l’activitat d’aqüicultura sense estar inscrit al Registre de pesca i aqüicultura de
Catalunya o inclòs a les bases de dades i/o fitxers que s’estableixin reglamentàriament.
b) Exercir l’activitat sense la preceptiva autorització o concessió administrativa.
c) Utilitzar l’establiment d’aqüicultura com a mitjà de comercialització fraudulenta de
productes de la pesca en època de veda o de talla o pes inferiors als reglamentaris.
d) Obtenir l’autorització o concessió necessàries per a l’exercici de l’aqüicultura en base a
documentació o informació falsa.
e) Resistir, desobeir o obstruir el personal que realitza tasques d’inspecció i control, impedint
l’exercici de la seva activitat.
f) La comissió de la segona infracció greu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.
Secció 4a.
Infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer i comercialització dels productes de la
pesca.
Article 138
Infraccions lleus
Constitueixen infracció lleu en matèria d’ordenació del sector pesquer i comercialització dels
productes de la pesca, les següents:
a) Retard en el compliment de les preceptives obligacions d’informació a l’Administració.
b) Càrrega dels productes de la pesca fora dels horaris, llocs o ports establerts.
c) Accions i omissions que suposin incomplir les obligacions establertes a la legislació
pesquera vigent aplicable a Catalunya110 o als tractats o convenis internacionals subscrits
per la Unió Europea sobre ordenació del sector pesquer i de comercialització de productes,
quan no suposin una infracció greu o molt greu.
Article 139
109

Modificació proposada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
El MAPA al·lega que s’estableix que també seran infraccions lleus en matèria d’ordenació del sector pesquer,
les accions i omissions d’obligacions establertes en la legislació pesquera comunitària o en tractats
internacionals sobre aquesta matèria. Proposa que s’afegeixi l’expressió “i en la legislació estatal”.
110
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Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus en matèria d’ordenació del sector pesquer i comercialització
dels productes de la pesca, les següents:
a) Comercialitzar espècies pesqueres amb incompliment de la normativa sobre categories de
frescor i calibrat, o sense disposar de les autoritzacions necessàries o en condicions distintes
de les establertes en les autoritzacions.
b) Realitzar operacions de construcció, modernització o reconversió de vaixells pesquers al
marge o amb incompliment de las preceptives autoritzacions.
c) Tinença, consignació, transport, trànsit, emmagatzemament, transformació, exposició i
venda, de qualsevol de les maneres previstes legalment, de productes pesquers prohibits o
de talla o pes inferior a la reglamentada.
d) Transportar productes pasquers sense la documentació exigida en la legislació vigent.
e) Incomplir la normativa vigent relativa a la potència dels motors o altres paràmetres
establerts pels vaixells respecte de cada calador o modalitat de pesca.
f) Canviar de base el vaixell pesquer i/o utilitzar temporalment un port diferent al port base
sense obtenir prèviament l'autorització administrativa corresponent, o la seva no-utilització
conforme al que estableix l’article 78 d’aquesta Llei, llevat el supòsit de força major.
g) Obstruir les tasques d’inspecció, sense impedir el seu exercici.
h) Entrar o sortir del port fora de l’horari establert per a l’exercici de l’activitat pesquera o
marisquera, llevat que les esmentades maniobres tinguin lloc com a conseqüència d’estat de
necessitat o força major, sens perjudici de les competències de l'autoritat portuària.
i) Incomplir els descansos de pesca establerts.
j) Realitzar activitats de venda de productes pesquers en lloc o de manera no autoritzats
legalment o amb incompliment dels requisits exigits, així com la no expedició de la nota de
venda o la inclusió de dades falses en ella.
k) Exercir activitats professionals pesqueres o marisqueres sense disposar de la titulació que
acredita la capacitació i formació professional nauticopesquera.
l) Desembarcar o descarregar espècies i productes pesquers en condiciones distintes de les
establertes legalment.
m) Identificar incorrectament les caixes o el embalatges de les espècies contingudes.
n) Col·locar en els circuits comercials productes que incompleixin les normes d’etiquetatge,
presentació, traçabilitat i publicitat en les diverses fases de comercialització, incloses el
transport, el trànsit i la seva distribució fins al consumidor final.
o) Negativa injustificada de les entitats gestores de les llotges o centres de venda a permetre
la primera venda i comercialització.
p) Primera venda, per part de venedors o concessionaris de llotges o centres de venda,
d’espècies vedades o prohibides, de talla o pes antireglamentari o en quantitats que superin
les fixades reglamentàriament.
q) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera els productes marins, els arts,
estris o ormeigs o qualsevol altre material intervinguts cautelarment per les persones
inspectores, els precintes oficials aplicats així com les proves que donin lloc al coneixement
de la comissió d’una infracció.
r) Tinença de mol·luscs, gasteròpodes i altres invertebrats marins sense la guia de circulació
o l’autorització permanent corresponents.
s) Transmetre les autoritzacions de construcció, modernització i reconversió de vaixells
pesquers i les de posada en servei sense obtenir l'autorització prèvia del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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t) Incomplir les preceptives obligacions d’informació a les administracions públiques.
u) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.111
Article 140
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en matèria d’ordenació del sector pesquer:
a) Obtenir subvenciones, préstecs i, en general qualsevol tipus d’ajut, amb dades falses,
falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o ocultant les que haguessin
impedit o limitat el seu atorgament, així com destinar-los a finalitats diferents de les previstes.
b) Obtenir les autoritzacions precises amb documents o informacions falses.
c) Resistència o desobediència greu al personal que realitza tasques d’inspecció i control,
impedint el seu exercici.
d) Falsificar la informació o les dades de complementació obligatòria referents a la producció,
descàrrega, identificació, venda o transport de productes pesquers.
e) Comercialitzar invertebrats marins procedents de zones de producció tancades per motius
higienicosanitaris.
f) La comissió de la segona infracció greu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.

Secció 5
Infraccions en matèria d’activitats marítimes.
Article 141
Infraccions lleus
Constitueix infracció lleu en matèria d’activitats marítimes, la següent:
Qualsevol infracció de les obligacions establertes en aquesta Llei, en les normes que la
desenvolupin o la resta de normativa vigent en matèria d’activitats marítimes, quan no estigui
tipificada com a infracció greu o molt greu.
Article 142
Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus en matèria d’activitats marítimes, les següents:
a) Manca de respecte al personal habilitat per realitzar les actuacions de control i inspecció
i/o manca de col·laboració o obstrucció de les activitats de control i inspecció, sense arribar a
impedir-ne l'exercici.
b) Realitzar activitats marítimes sense estar en possessió de la titulació exigida per la
normativa aplicable.
c) Realitzar pràctiques per part dels centres d’activitats marítimes, amb personal sense la
titulació necessària per al nivell corresponent.
d) Incomplir per part dels centres o acadèmies nàutiques o els centres d’immersió les
obligacions d’informació a l’administració i complementació de dades.
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e) Manca d’exigència als usuaris, per part dels centres o acadèmies nàutiques o els centres
d’immersió, dels requisits i de la documentació acreditativa del compliment de les obligacions
establertes per aquesta Llei i per la normativa aplicable.
f) Incomplir, per part dels centres i acadèmies nàutiques i d’immersió, els requeriments de
supervisió de les activitats que s’hi realitzen o de la presència del personal qualificat i equips
establerts en la normativa aplicable.
g) Realitzar activitats marítimes sense estar inscrit al Registre de centres d’activitats
marítimes, o sense complir o reunir la resta de condicions per a l’exercici de l’activitat
establertes reglamentàriament.
h) Exercir les activitats sense la cobertura d’assegurança que requereix la normativa vigent.
i) Manca de col·laboració o obstrucció de les funcions de control i inspecció, sense arribar a
impedir-ne l'exercici.
j) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol manera els productes marins, els arts,
estris o ormeigs o qualsevol altre material intervinguts cautelarment per les persones
inspectores, els precintes oficials aplicats així com les proves que donin lloc al coneixement
de la comissió d’una infracció.
k) La comissió de la segona infracció lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma112
Article 143
Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus en matèria d’activitats marítimes, les següents:
a) Realitzar l’activitat sense disposar de l'autorització corresponent.
b) Obtenir l’autorització de centre o acadèmia nàutica o d’immersió en base a documentació
o informació falsa.
c) Resistència, desobediència o obstrucció a les persones inspectores o autoritats de control,
impedint l’exercici de la seva activitat.
d) Falsificar la informació o de les dades de formalització obligatòria referents a les activitats
marítimes, previstes en aquesta Llei i a la normativa de desenvolupament.
e) La comissió de la segona infracció greu de la mateixa naturalesa, en el termini d’un any,
sempre que la primera s’hagi declarat així per resolució ferma.

Capítol 5
Sancions
Article 144
Tipus de sancions
144.1 Les sancions que poden aplicar-se per la comissió de les infraccions previstes en
aquesta Llei són les següents:
a) Apercebiment.
b) Multa.
c) Immobilització del vaixell per un període de temps de fins a tres mesos.
d)) Confiscació dels arts, aparells i instruments de pesca o marisqueig, prohibits o que
infringeixin la normativa vigent.
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e) Decomís de productes i béns de la pesca o marisqueig o de les produccions aqüícoles.
f) Suspensió provisional, retirada o no renovació de les llicències o autoritzacions necessàries
per a l’exercici de les activitats regulades per aquesta Llei per un període de fins a cinc anys.
g) Clausura temporal, de fins a tres mesos, o definitiva de l’establiment aqüícola.
h) Clausura temporal, de fins a tres mesos, o definitiva dels centres i les acadèmies
nàutiques i dels centres d’immersió.
i) Confiscació del vaixell.
j) Inhabilitació per un període màxim de cinc anys per a l’exercici de les activitats pesqueres,
marisqueres, de busseig professional o de formació en centres o acadèmies nàutiques o
centres d’immersió.
k) La impossibilitat d’obtenir durant un termini de fins a cinc anys, préstecs, subvencions o
ajuts públics.
144.2 La multa constitueix la sanció113 principal, mentre que la resta de les sancions previstes
a l’apartat anterior, excepte l’apercebiment, tenen el caràcter d’accessòries. Les multes
poden ser objecte de pagament fraccionat.
144.3 Si concorren dues o més infraccions imputables a la mateixa persona i alguna
d’aquestes fos el mitjà necessari per cometre’n una altra, s’ha d’imposar com a sanció
conjunta la corresponent a la infracció més greu, en el seu grau màxim.
144.4 Les sancions establertes en aquesta Llei són també independents de la caducitat de la
concessió o autorització dels establiments d’aqüicultura114, per incompliment de les seves
condicions.
Article 145115
Criteris de graduació de les sancions.
La imposició de sancions s’ha d’adequar a la gravetat real del fet constitutiu de la infracció i,
en la seva graduació, s’han de tenir en compte les circumstàncies següents:
a) L’incompliment dels apercebiments previs si s’han produït.
b) La intencionalitat de l’infractor.
c) La naturalesa dels danys produïts.
d) El benefici derivat de l’activitat infractora.
e) El grau de participació en el fet per títol diferent al d’autor.
f) La capacitat econòmica que acrediti documentalment la persona infractora.
g) La situació de risc creat per a persones, animals o béns i l’afectació del medi ambient.
h) La reincidència per haver comés més d’una infracció de la mateixa graduació, en el termini
d’un any, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.
i) La concurrència de diverses infraccions en uns mateixos fets.
j) El càrrec, funció o titulació específica del subjecte infractor.
k) L’afany de lucre i el benefici econòmic que la infracció hagués pogut reportar a l’infractor.
l) L’agrupació i organització per a cometre la infracció.
m) la realització d’actes per tal d’ocultar el descobriment de la infracció.
n) El volum de mitjans il·lícits emprats.
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o) La negativa a lliurar les arts o medis emprats per a la comissió de la infracció, quan el
presumpte infractor sigui requerit a l’efecte.
p) La irreparabilitat dels danys causats.
q) El cost de la reparació dels danys causats.
r) El fet de que el causant estigui inhabilitat en el moment de cometre la infracció.
Article 146116
Reconeixement de responsabilitat o pagament voluntari
146.1 En el moment de produir-se la inspecció o el control, si el denunciat reconeix la seva
responsabilitat, s’han d’adoptar, si escau, les mesures cautelars o provisionals necessàries
si, de les actuacions realitzades en el decurs de la inspecció o control es dedueix l’existència
d’un risc immediat per a la salut humana, els recursos pesquers o el medi ambient o d’un
incompliment de la normativa que pugui ser tipificat com a greu o molt greu d’acord amb la
legislació que sigui d’aplicació, en els termes del que estableix l’article 118 d’aquesta Llei. El
reconeixement de responsabilitat, ha de ser signat pel denunciat.
146.2 El reconeixement de responsabilitat es tindrà en compte en la graduació de la sanció
aplicant una reducció del 50% sobre l’import més baix de la sanció que correspongui.
146.3 Si un cop iniciat el procediment i abans de dictar la resolució corresponent la persona
inculpada reconeix la seva responsabilitat o paga la multa, la persona instructora interromp la
tramitació de l’expedient i proposa la resolució a l’òrgan competent perquè resolgui la
imposició de la sanció.
Article 147
Òrgans competents
147.1 La imposició de les sancions regulades en aquesta Llei, correspon als òrgans
següents:
a) Els/les directors/es dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural en els casos d’infraccions lleus i greus.
b) El director o la directora general de Pesca i Acció Marítima en el cas d’infraccions molt
greus.
147.2 Reglamentàriament s’establiran els òrgans competents per incoar i instruir els
procediments sancionadors inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.
Article 148
Sancions en matèria de pesca professional en aigües interiors i marisqueig.
148.1 Les infraccions en matèria de pesca professional en aigües interiors i marisqueig se
sancionen de la manera següent:
a) Infraccions lleus: apercebiment o multa de 60 a 300 euros.
b) Infraccions greus: multa de 301 a 60.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 60.001 a 300.000 euros.
148.2 Les infraccions greus o molt greus en matèria de pesca professional en aigües interiors
i marisqueig, podran comportar, a més, la imposició d’una o diverses de les sancions
accessòries següents:
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a) Confiscació dels arts, aparells i instruments de pesca.
b) Decomís dels productes obtinguts il·legalment.
c) Suspensió, retirada o no renovació de la llicència, el permís o l’autorització durant un
període de fins a tres anys per a les infraccions greus, i cinc anys per a les molt greus.
d) Immobilització temporal del vaixell fins al compliment de la sanció principal en el cas
d’infraccions greus.
e) Immobilització temporal del vaixell fins al compliment de la sanció principal o la seva
incautació en el cas d’infraccions molt greus.
f) Inhabilitació per a l’exercici de les activitats pesqueres o marisqueres durant un període de
fins a tres anys per a les infraccions greus, i de cinc anys per a les molt greus.
g) Impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts
públics, l’objecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei.117
Article 149
Sancions en matèria de pesca recreativa en aigües interiors
149.1 Les infraccions en matèria de pesca recreativa en aigües interiors se sancionen de la
manera següent:
a) Infraccions lleus: apercebiment o multa de 50 a 150 euros.
b) Infraccions greus: multa de 151 a 30.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 30.001 a 70.000 euros.
149.2 Les infraccions greus o molt greus en matèria de pesca recreativa en aigües interiors
podran comportar, a més, la imposició d’una o diverses de les sancions accessòries
següents:
a) Confiscació dels arts, aparells i instruments de pesca.
b) Decomís dels productes de la pesca.
c) Suspensió, retirada o no renovació de la llicència durant un període de fins a tres anys per
a les infraccions greus, i de cinc anys per a les molt greus.
149.3 Les infraccions en matèria de pesca marítima recreativa de superfície des d’una
embarcació amb arts professionals se sancionen de conformitat amb el que estableix aquesta
Llei per a la pesca professional.
Article 150
Sancions en matèria d’aqüicultura
150.1 Les infraccions en matèria d’aqüicultura, se sancionen de la manera següent:
a) Infraccions lleus: apercebiment o multa de 60 a 300 euros.
b) Infraccions greus: multa de 301 a 60.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 60.001 a 300.000 euros.
150.2 Les infraccions greus o molt greus en matèria d’aqüicultura podran comportar, a més,
la imposició d’una o diverses de les sancions accessòries següents:
a) Decomís dels productes.
b) Suspensió, retirada o no renovació de l'autorització o concessió durant un període de fins
a tres anys per a les infraccions greus, i de cinc anys per a les molt greus.
c) Clausura temporal de l’establiment aqüícola, o la clausura definitiva en el cas d’infraccions
molt greus.
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d) Impossibilitat d’obtenir ajuts, préstecs o subvencions públiques, durant un termini de fins a
cinc anys
Article 151
Sancions en matèria d’ordenació del sector pesquer i de comercialització dels productes de la
pesca.
151.1 Les infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer i comercialització dels
productes de la pesca se sancionen de la manera següent:
a) Infraccions lleus: apercebiment o multa de 60 a 300 euros.
b) Infraccions greus: multa de 301 a 60.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 60.001 a 300.000 euros.
151.2 Les infraccions tipificades com a lleus, greus o molt greus als articles 138,139,140
d’aquesta Llei comportaran com a sanció principal la imposició de les multes establertes a
l’apartat anterior.
151.3 Així mateix, les infraccions tipificades per aquesta Llei com greus o molt greus podran
comportar, en funció de les circumstàncies concurrents, la imposició d’una o diverses de les
sancions accessòries següents:
a) Confiscació dels arts, aparells i instruments de pesca prohibits.
b) Decomís dels productes o béns obtinguts il·legalment.
c) Suspensió, retirada o no renovació de la llicència, el permís o l’autorització durant un
període de fins a tres anys per a les infraccions greus, i de cinc anys per a les molt greus.
d) Immobilització temporal del vaixell fins al compliment de la sanció principal.
e) Inhabilitació per a l’exercici de les activitats pesqueres o marisqueres durant un període de
fins a tres anys per a les infraccions greus, i de cinc anys per a les molt greus.
f) Impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts
públics, l’objecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei118

Article 152
Sancions en matèria d’activitats marítimes
152.1 Les infraccions en matèria d’activitats marítimes, se sancionen de la manera següent:
a) Infraccions lleus: apercebiment o multa de 60 a 300 euros.
b) Infraccions greus: multa de 301 a 60.000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 60.001 a 300.000 euros.
152.2 Les infraccions greus o molt greus en matèria d’activitats marítimes podran comportar,
a més, la imposició d’una o diverses de les sancions accessòries següents:
a) Inhabilitació per a l’exercici de les activitats de busseig professional o de formació durant
un període no superior a tres anys per a les infraccions greus o de cinc anys per a les molt
greus.
b) Suspensió, retirada o no renovació de les autoritzacions previstes en aquesta Llei per als
centres o acadèmies nàutiques o centres d’immersió per un període de fins a tres anys per a
les infraccions greus i de fins a cinc per a les infraccions molt greus, així com de les
autoritzacions de busseig professional, pels períodes abans esmentats.
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c) Clausura temporal durant un període de fins a tres anys dels centres o acadèmies
nàutiques o centres d’immersió per al cas d’infraccions greus, o la clausura temporal durant
el mateix període o definitiva per al cas d’infraccions molt greus.
d) Inhabilitació per un període màxim de cinc anys per a l’exercici de les activitats de busseig
professional o de formació en centres o acadèmies nàutiques o centres d’immersió.
e) Immobilització dels vaixells per un període de fins a tres mesos.
f) Impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts
públics, l’objecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.
119

Article 153120
Suspensió condicional de les sancions
153.1 En las sanciones previstes en aquesta llei, dictada la resolució que posi fi a la via
administrativa, l’infractor o infractora podrà sol·licitar en el termini d’un mes, contat a partir de
la notificació, la suspensió condicional de l’execució de la sanció imposada, mitjançant escrit
degudament motivat, dirigit al Director o Directora general de Pesca i Acció Marítima,
manifestant el compromís de subjectar-se a las condicions que per al seu atorgament
s’estableixin per a garantir, durant el termini de la suspensió, un comportament de respecte
de la normativa reguladora de l’exercici de la activitat. La presentació de la sol·licitud
determinarà la suspensió automàtica de la execució de la sanció fins a la resolució de
l’expedient sobre la suspensió condicional.
153.2 El termini de suspensió condicional serà de sis a nou mesos per a les faltes lleus i de
nou a divuit mesos per a las faltes greus, atenent en ambdós casos a las circumstancies de
la infracció comesa.
153.3 Seran requisits per a sol·licitar la suspensió condicional:
a) Que no hagi estat sancionat per cap altra infracció tipificada en aquesta Llei en els últims
tres anys ni tingui en tramitació cap expedient sancionador.
b) Que la quantia de la sanció imposada no excedeixi de 30.000 euros.
153.4 A efectes de la resolució de suspensió condicional de l’execució, es concedirà
audiència a la persona interessada i podran sol·licitar-se informes de les entitats associatives
del sector afectat i d’altres organismes públics interessats. Podran, així mateix, sol·licitar-se
tots aquells informes que s’estimin convenients per a resoldre sobre la suspensió condicional.
153.5 La resolució denegatòria de la suspensió condicional, degudament motivada, li serà
notificada a la persona interessada i es continuarà la tramitació de l’execució de la sanció
imposada. Així mateix, la resolució favorable, degudament motivada, serà notificada als
interessats i expressarà les condicions en que es portarà a terme, així com que la mateixa
suspèn els terminis de prescripció de la sanció establerta en aquesta Llei. Els interessats
podran entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud si no reben la
resolució en el termini de dos mesos comptats a partir de la data de la presentació de la
sol·licitud.
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153.6 . Contra la resolució de suspensió condicional no hi cap recurs. La sol·licitud de
suspensió condicional de la sanció interromp el termini per interposar el recurs corresponent
contra la resolució sancionadora, que es reiniciarà a partir de la notificació de la resolució
sobre la suspensió condicional o un cop transcorregut el termini de dos mesos establert a
l’apartat anterior.
153.7 Les condicions d’obligat respecte per a la persona infractora, durant el període de
suspensió, inclouran en tot cas:
a) No cometre cap infracció de les previstes en aquesta Llei.
b) Complimentar degudament les mesures cautelars imposades i mantingudes, en el seu cas.
153.8 Si la persona interessada, durant el termini de suspensió fixat, incomplís les
obligacions o condiciones imposades o fos sancionat per altres infraccions tipificades en
aquesta Llei, el Director o Directora general de Pesca i Acció Marítima, prèvia audiència de la
persona interessada, revocarà la suspensió condicional de l’execució de la infracció i es
continuarà la tramitació de l’execució de la sanció imposada.
153.9 Un cop complert el temps establert de suspensió, si l’infractor, a la vista dels informes
que puguin ser requerits a l’efecte, ha complert les condicions establertes i no hagués estat
sancionat per altres infraccions de les previstes en aquesta Llei, el Director o Directora
general de Pesca i Acció Marítima acordarà la remissió de la sanció imposada sempre que la
resolució administrativa sancionadora sigui ferma i no hagi recaigut sentència judicial. En tot
cas, la remissió es computarà com a infracció a efectes d’apreciar la reincidència, en els
termes previstos a l’article 145 d’aquesta Llei.

Disposicions addicionals
Primera
Llicència de pesca marítima professional.
Mentre no es signi el corresponent conveni amb l’Administració de l’Estat, relatiu a
l’atorgament de llicències de pesca marítima professional, la llicència de pesca marítima en
aigües exteriors serà vàlida per a la pesca marítima en aigües interiors.121
Segona
Registres
Les dades contingudes als Registres que regula el Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria
i recollida de marisc (DOGC núm. 798, de 2.2.1987), el Decret 321/1988, de 28 d’octubre, de
creació del Registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca professional (DOGC
núm. 1070, de 18.11.1988) i per l’Ordre de 19 de setembre de 2000, que regula els centres
d’immersió d’esbarjo de Catalunya (DOGC núm. 3237, de 3.10.2000), s’integraran d’ofici al
Registre de pesca i aqüicultura de Catalunya i al Registre de centres d’activitats marítimes de
Catalunya, respectivament, creats per aquesta Llei.
Tercera
Modificació dels terminis

121

Introduïda per evitar la duplicitat de les llicències de pesca marítima professional.
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S’autoritza el Govern perquè, mitjançant disposició de caràcter reglamentari i a proposta del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, modifiqui els terminis màxims de
vigència de les llicències, autoritzacions, comunicacions i qualsevol altre dels que estableix
aquesta Llei.
Quarta
Actualització de les sancions
S’autoritza el Govern, d’acord amb les competències de la Generalitat, per actualitzar l’import
de les sancions previstes en aquesta Llei, de conformitat amb l'índex de preus al consum o
norma similar que el substitueixi.
Disposicions transitòries
Primera
Adequació de les explotacions i de les concessions i autoritzacions d’explotacions
d’aqüicultura atorgades abans de l’entrada en vigor de la Llei.
1. Les explotacions d’aqüicultura que estiguin en funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei s’han d’adequar a les seves previsions d’acord amb els criteris
següents:
a) Les persones que en siguin titulars han de complir les obligacions que estableix l’article 54
d’aquesta Llei a partir de la seva entrada en vigor.
b) El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural vetllarà per tal que siguin
respectats els drets i els interessos dels seus actuals titulars.
Reglamentàriament es fixarà el procediment i el termini perquè totes les explotacions
d’aqüicultura s’adeqüin i estiguin emparades per una autorització o concessió atorgada
d’acord amb els requisits establerts per aquesta Llei.
2. Un cop transcorregut el termini per realitzar l’adequació a què fa referència l’apartat
anterior, no s’atorgarà cap pròrroga de concessió ni es permetrà la modificació, la
transmissió ni l’arrendament de les autoritzacions i de les concessions vigents sense complir
els tràmits establerts per aquesta Llei per obtenir una nova autorització o concessió.
3. Mentre no es dugui a terme el procés d’adequació que preveu l’apartat 1, les explotacions
que han obtingut concessió o autorització abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei seguiran
sent explotades, fins la seva extinció, en els termes previstos per les respectives
autoritzacions i concessions, en tot allò que no s’oposi a les previsions d’aquesta Llei.
Segona
Procediments en tràmit
1. Els procediments iniciats d’acord amb la normativa anterior a aquesta Llei continuen la
seva tramitació d’acord amb aquesta Llei, sens perjudici de la validesa i l’efectivitat de les
actuacions ja realitzades.
2. Els procediments sancionadors relatius a les matèries regulades per aquesta Llei, iniciats
abans de la seva entrada en vigor, es continuaran tramitant conforme
a la legislació anterior, llevat que el contingut d’aquesta Llei sigui més beneficiós per les
persones afectades.
Disposició derogatòria
Es deroguen la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, modificada per
les lleis 15/2000, de 29 de desembre, 21/2001, de 28 de desembre, i 31/2002, de 30 de
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desembre, de mesures fiscals i administratives, i per la Llei 15/2005, de 27 de desembre, de
reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, de
comerç, de salut i de treball, així com la resta de disposicions del mateix rang o de rang
inferior en tot el que contradiguin els preceptes d’aquesta Llei.

Disposició final
S’autoritza el Govern i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per adoptar les
disposicions necessàries per desplegar i aplicar aquesta Llei.

Gran Via de les Corts Catalanes, 612 - 614
08007 Barcelona
Telèfon: 93 304 67 00
Fax: 93 304 67 01
http://www.gencat.es/darp

71

