
 
 
 
 

Informe sobre la proposta de Decret de regulació del sistema de localització i 

seguiment d’embarcacions pesqueres de Catalunya 

 

 

OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

Amb la finalitat de preservar els recursos marins vius, cal establir un sistema de 

localització i seguiment d’embarcacions pesqueres que permeti disposar d’informació 

actualitzada sobre la intensitat d’aprofitament pesquer en aigües interiors i els recursos 

marisquers competència de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’optimitzar el 

control i seguiment de l’activitat professional pesquera catalana, millorar la gestió dels 

recursos marins i contribuir a la seva explotació sostenible en el futur.  

El projecte s’anomena GEOBLAU. 

En la fase de consulta prèvia no es va rebre cap aportació. La Federació Territorial de 

Confraries de Pescadors de Barcelona, va formular al·legacions, en data 19/11/2021, 

durant el tràmit d’audiència pública. Bàsicament es van incorporar. A la fase 

d’informació pública no s’ha rebut cap aportació. 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

 

 L’article 1 determina l’objecte, la finalitat i l’àmbit d’aplicació: establir un sistema 

de geolocalització i seguiment d’embarcacions pesqueres a Catalunya 

(GEOBLAU) per a facilitar el desenvolupament sostenible de les activitats 

marítimes, la gestió racional dels recursos i millorar la gestió, vigilància, control i 

inspecció. S’adreça a les embarcacions pesqueres professionals de Catalunya que 

en el Registre d’embarcacions estan a la llista 3a i 4a. 

 L’article 2 descriu el sistema GEOBLAU i la seva incorporació a la flota, a partir 

d’una Resolució que ha de fer la direcció general competent en matèria de 

política marítima. 

 L’article 3 regula el dispositiu GEOBLAU. 

 L’article 4 remet les infraccions i sancions a la Llei 2/2010 de 8 de febrer, de pesca 

i acció marítimes. 

 La Disposició Addicional primera regula el tractament de la informació obtinguda 

a través del Geoblau. 

 La Disposició Addicional segona, regula l’estadística provinent de les dades 

obtingudes. 



 
 
 
 

 Hi ha una disposició derogatòria de qualsevol disposició de rang igual o inferior 

que s’oposi al nou Decret . 

 Hi ha dues disposicions finals. La primera habilita el desenvolupament 

reglamentari i la segona estableix l’entrada en vigor als vint dies de publicació al 

DOGC. 

 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Aquesta proposta de Decret va ésser informada favorablement per la Comissió de 

Govern Local de Catalunya en la sessió 186 (1/2022) del passat 24 de febrer , amb el vot 

favorable dels representants de l’Associació Catalana de Municipis. 

No hem presentat al·legacions en els tràmits d’informació pública i/o audiència, ja que 

compartim tant l’objectiu que pretén el projecte Geoblau com la concreció en el 

projecte de Decret. 

 

AFECTACIÓ A L’AUTONOMIA LOCAL 

La proposta no afecta a l’autonomia local en els termes previstos en la Llei del Consell 

de Governs Locals (article 23.2 de la Llei 12/2010) i, per tant, no proposem  sol·licitar el 

Dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que preveu l’article 76.2, lletra d de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que empara l’autonomia local reconeguda a 

l’article 86.3 del mateix Estatut. 
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