Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional
a Catalunya.
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 27 de juliol del 2017.

El Projecte de decret té per objecte establir el model de governança de la pesca professional a
Catalunya, basat en la regulació dels recursos a través de plans de gestió amb un enfocament integral i
a llarg termini de sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, i basat en un model de cogestió que
comporta la participació i implicació de l’administració, del sector i del món científic i del món associatiu.
Aquest model ha de regir l’activitat de la pesca extractiva a Catalunya, assentada i fonamentada en
conceptes tals com la cogestió, la gestió ecosistèmica, adaptativa i precautòria i que té com a objectiu
final assolir el Rendiment Màxim Sostenible a través de la incorporació fonamentalment d’aquests
mecanismes innovadors i basat en el control de l’esforç pesquer i de la selectivitat, de manera
compatible amb el manteniment dels serveis ecosistèmics.
El model de cogestió que estableix el Projecte de decret, basat en una gestió singularitzada dins d’un
format de plans de gestió, obliga a un seguiment exhaustiu de les captures per garantir una explotació
sostenible del recurs, així com l’assoliment d’unes condicions socioeconòmiques equilibrades dins del
sector pesquer en les quals es tendeixin a compensar les diferències entre els segments de flota. Les
bases de l’esmentada sostenibilitat es fonamenten en el manteniment dels serveis ecosistèmics i la
conservació dels ecosistemes explotats mitjançant la seva protecció, fet que implica l’aplicació d’un
enfocament ecosistèmic en les pesqueres; la gestió adaptativa, amb la posada en marxa d’un sistema
permanent d’informació, anàlisi i actuació que aprengui i es retroalimenti i que sigui àgil a l’hora de
prendre decisions; una gestió precautòria, que, en cas de dubte, desconeixement o manca d’informació,
prioritzi la conservació i la continuïtat del recurs; i finalment, l’aplicació d’un model de cogestió, basat en
la participació, la consulta i la capacitat de decisió conjunta entre els actors i entitats que comparteixen
interessos en la pesca, entre ells, evidentment, els propis pescadors.

