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DICTAMEN 03/2021 sobre el Projecte de decret del Consell Català 
de Cogestió Marítima. 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 15 de març, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 17 de febrer de 2020 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la 
seva tramitació, del Projecte de decret del Consell Català de Cogestió 
Marítima. 

El Projecte de decret es va acompanyar del text del Projecte de decret 
presentat en el tràmit d’audiència, d’una memòria general, d’una primera 
memòria d’avaluació d’impacte amb dos annexos, d’una segona memòria 
d’avaluació d’impacte amb un annex, d’un informe del servei d’organització, 
d’un informe jurídic, d’un informe de la Direcció General de Pressupostos, 
d’un informe de la Direcció General d’Administració Digital, d’un escrit per les 
entitats informant de l’inici del tràmit d’audiència, de l’edicte d’informació 
pública, d’un informe de l’Institut Català de les Dones, de la memòria de les 
observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 
interdepartamental i audiència i el certificat del secretari del Govern que el 
Projecte de decret ha estat vist pel Consell Tècnic. 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 11 de març 
i va elaborar la Proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT 

El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de tretze articles, d’una disposició 
derogatòria i d’una disposició final. 

En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca 
el Projecte de decret. 

L’article 1 estableix que l’objecte de la norma és regular la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell Català de Cogestió Marítima. En 
l’article 2 es regulen les seves funcions. 

En l’article 3 es regula l’organització del Consell i s’estableix que els seus 
òrgans són el Ple, el Comitè Permanent i quatre comissions sectorials. 

En l’article 4 es regula la composició del Ple i les funcions de la persona que 
ocupa la secretaria del Ple. 

En l’article 5 es regulen la composició i les funcions del Comitè Permanent. 
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L’article 6 regula la Comissió Sectorial d’Economia Blava i Bioeconomia. 

L’article 7 regula la Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular. 

L’article 8 regula la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada. 

L’article 9 regula la Comissió Sectorial de Recerca i Formació. 

En l’article 10 s’estableix el règim de funcionament del Ple, del Comitè 
Permanent i de les comissions sectorials. 

L’article 11 estableix que s’ha de vetllar per la composició paritària dels 
diferents òrgans del Consell i s’ha de treballar per la visibilitat i el 
reconeixement de la tasca de les dones en el món marítim. 

L’article 12 determina que el Consell ha de promoure espais de participació 
ciutadana sobre les polítiques marítimes de Catalunya. 

L’article 13 disposa on s’han de publicitar els acords del Consell. 

La disposició derogatòria deroga el Decret 336/2006, de 5 de setembre, pel 
qual es crea i es regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya. 

La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma als vint dies de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

III. OBSERVACIÓ GENERAL 

El CTESC constata que la composició del Ple del Consell Català de Cogestió 
Marítima no respecta els criteris establerts en el Decret llei 9/2020, de 24 de 
març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent 
i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives a Catalunya, per la qual cosa es demana una reformulació en 
la composició del Ple, tot respectant els criteris de representativitat existents 
entre les organitzacions esmentades.  

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 

1. En l’article 3.1, el CTESC recomana substituir l’expressió “El Consell 
funciona en [...]” per  l’expressió “El Consell s’estructura en [...]”. 

2. El CTESC recomana revisar el títol de l’article 4, atès que no s’ajusta al 
seu contingut.  

3. El CTESC recomana definir amb major claredat el nombre de vocalies 
indicat en l’article 4.1 c). 

4. El CTESC recomana aclarir en l’article 4.1 d) la tipologia de la 
representació dels agents i les entitats vinculats als sectors que duen a 
terme llur activitat en el medi marítim. 

5. L’article 64 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, 
preveu que les confraries de pescadors i llurs federacions exerceixen les 
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funcions de representació del sector pesquer i de col·laboració i consulta 
amb l'Administració. Atès que en l’article 4.1 d) es preveu que el sector 
de pesca professional integra el Consell Català de Cogestió Marítima, el 
CTESC considera que s’hauria d’explicitar que són les confraries de 
pescadors i llurs federacions les que representaran aquest sector. 

6. El CTESC proposa afegir en l’article 4.1.d) un onzè sector, el dels 
comercialitzadors de peix, ja que és un sector que hi està clarament 
vinculat i el Projecte de decret no el preveu. Aquest sector hauria de poder 
ésser representat en les mateixes condicions que la resta, tant per la 
transcendència de les decisions preses en l’àmbit de les polítiques del 
medi marítim com en les pesqueres. 

7. El CTESC recomana que en l’article 4.1 e) se substitueixi l’expressió “[...] 
a proposta de la persona titular de les entitats de les diputacions 
respectives” per “[...] a proposta de la Presidència de les diputacions 
respectives”. 

8. El CTESC proposa incloure un nou apartat en l’article 4.1 amb la següent 
redacció: “h) Quatre vocalies, dues en representació de les 
organitzacions  sindicals més representatives i dues en representació de 
les organitzacions empresarials més representatives.”. Aquestes 
organitzacions són parts legitimades segons el que es desprèn de l’article 
45.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, concretat en el Decret llei 
9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el 
diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. També s’ha de 
tenir en compte que fonamentalment el Consell Català de Cogestió 
Marítima és un òrgan participatiu per prendre decisions, conjuntament 
amb l’Administració pública, respecte del sector marítim, fet que comporta 
afectacions sobre les empreses i els treballadors d’aquest mateix àmbit. 

9. En l’article 4.2, i pel que fa a les lletres e), f) i g), el CTESC considera que 
és reiterativa la referència següent: “a proposta dels titulars dels 
departaments competents en les matèries corresponents o de les entitats 
locals respectives”, per la qual cosa proposa que se suprimeixi. 

10. El CTESC proposa que en l’article 5.1 d) s’estableixi que els membres 
designats no ho siguin en representació de l’Administració. 

11. El CTESC proposa afegir una lletra e) en l’article 5.1 que incorpori quatre 
vocalies més en representació dels agents socials i econòmics més 
representatius de Catalunya. 

12. El CTESC considera que en l’article 6.3 caldria afegir una nova lletra: “f) 
Fomentar les activitats econòmiques derivades de la cria i cultiu de les 
especies autòctones locals”. 

13. El CTESC proposa una nova redacció per a l’article 7.3.b) amb la redacció 
següent: “Analitzar i avaluar els impactes en el medi ambient marí, i 
proposar mesures de preservació i regeneració, mitigació i adaptació.” 

14. El CTESC proposa una nova redacció per a l’article 7.3.d) amb la redacció 
següent: “Elaborar propostes i recomanacions, amb criteris objectius i 
científics, per lluitar contra la sobreexplotació i el malbaratament de 
matèries primeres procedents del medi marí.”  
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15. El CTESC proposa afegir un nou apartat en l’article 7.3: “e) Elaborar 
propostes i fer-ne el seguiment en relació amb mesures d’adaptació al 
canvi climàtic.” 

16. En l’article 13, el CTESC recomana substituir “Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació” per una referència més genèrica, com 
ara “departament competent en matèria de pesca i afers marítims.” 

V. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret del Consell Català de Cogestió Marítima i sol·licita al Govern que 
sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 15 de març de 2021 

El president La secretària executiva 

Toni Mora Núñez Carme García Jarque 



DECRET 

   /2021, de   de          , del Consell Català de Cogestió Marítima. 

L’article 119 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de pesca marítima i recreativa en aigües 
interiors i també la regulació i la gestió dels recursos pesquers i la delimitació d’espais 
protegits, la competència exclusiva en matèria d’activitats marítimes, que inclou la regulació 
i la gestió del marisqueig i l’aqüicultura i l’establiment de les condicions per practicar-los, i 
la regulació i la gestió dels recursos. Així mateix, l’article 150 b) EAC reconeix la 
competència de la Generalitat en matèria d’organització de la seva Administració en relació 
amb l’establiment de les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa. 

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, després de la modificació 
operada per la Llei 5/2017, de 28 de març, crea el Consell Català de Cogestió Marítima, 
d’ara endavant el Consell, com a òrgan de participació adscrit al departament competent 
en matèria de pesca i afers marítims, amb les funcions d’elaborar propostes i 
recomanacions per a una gestió racional, sostenible i integrada de les activitats sectorials 
en l’àmbit marítim; contribuir a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes 
de Catalunya en un règim de corresponsabilitat; assessorar l’Administració marítima 
catalana sobre les prioritats de recerca i formació, i contribuir activament a l’aplicació de 
l’Estratègia marítima de Catalunya. 

L’objectiu d’aquest Decret és complir el mandat establert a la Llei 2/2010, de 18 de febrer, 
i establir la composició del Consell, la designació dels seus membres i el règim de 
funcionament intern. 

El Consell està integrat per l’Administració de la Generalitat, les entitats locals, els agents 
i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim i les 
entitats ambientalistes i de recerca. Funciona en ple, en el comitè permanent i en quatre 
comissions sectorials: d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia 
Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació. 

El Consell basa el seu funcionament en el principi de la cogestió, ja implantat a Catalunya 
en l’àmbit de la pesca professional mitjançant el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el 
model de governança de la pesca professional a Catalunya, que implica la participació de 
totes les parts involucrades en els àmbits de decisió. La cogestió posa totes les parts en 
situació d’igualtat en el moment de prendre decisions de gestió, i, per tant, es tracta d’un 
sistema que ajuda a corresponsabilitzar el sector econòmic mateix que en depèn. A partir 
d’aquesta experiència, es proposa aquest model de gestió pioner i innovador com a sistema 
de gestió del conjunt de sectors econòmics que tenen lloc al mar i elevar un nivell més el 
grau de cogestió per establir una xarxa horitzontal de presa de decisions entre totes les 
activitats.  

Especialment rellevant és el paper que té l’àmbit científic a l’hora de transferir el 
coneixement necessari per a la presa de decisions. Catalunya disposa d’una xarxa de 
centres científics punters en les diferents disciplines vinculades amb la recerca en el medi 
marí i marítim. El Consell ha de donar el marc de col·laboració entre tots plegats i també 
ha de mantenir un contacte estable bidireccional sector-científic que faci possible la 
transferència tecnològica als diferents sectors econòmics.  
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La gestió adaptativa com a fórmula per mantenir el bon estat del mar i alhora garantir un 
desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya serà possible en la mesura 
que es doni aquest contacte bidireccional i mantingut en el temps.  

La Directiva 2014/89/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol, estableix un 
marc per a l’ordenació de l’espai marítim, amb vistes a fomentar el creixement sostenible 
de les economies marítimes, el desenvolupament sostenible dels espais marins i 
l’aprofitament sostenible dels recursos marins. El context de la política marítima integrada 
de la Unió Europea disposa que els estats membres determinin i apliquin una ordenació de 
l’espai marítim amb la finalitat de contribuir als objectius que s’indiquen, tenint en compte 
les interaccions entre terra i mar i la millora de la cooperació transfronterera, de conformitat 
amb les disposicions pertinents de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar. 

El nombre d’activitats i d’usuaris que té lloc en l’espai marítim és cada vegada més 
important, especialment en la franja més propera a la costa on hi ha un encavalcament 
d’activitats que pot generar conflictes entre ells si no es gestiona correctament, i que pot 
tenir un impacte excessiu si no s’estudien a fons els efectes de la combinació de tots 
plegats en els ecosistemes marins. 

La participació efectiva de representants dels diferents sectors econòmics en el Consell pot 
ajudar a trobar consensos i sinergies i alhora millorar els rendiments dels diferents sectors. 
L’estructura i el disseny de funcionament del Consell té presents i implementa determinades 
característiques que milloraran l’eficiència del Consell i la participació ciutadana. 

Destaquen, entre d’altres, la connexió directa entre les propostes que elabori i les polítiques 
públiques en matèria de política marítima, el retiment de comptes a tots els participants 
dels diferents àmbits de la seva implementació, la transparència i informació periòdica a la 
ciutadania, la flexibilitat en el funcionament i la gestió adaptativa i la representació 
equilibrada dels diferents àmbits per fomentar la cultura del consens i de la negociació. 

L’actuació del Consell s’emmarca en la Política Marítima Integrada de la Unió Europea 
(PMI), que té com a objectiu donar un enfocament més coherent i integrat a les qüestions 
marítimes mitjançant una major coordinació entre els diferents àmbits sectorials. A més, 
per contribuir a assolir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i inclusiu, la PMI va promoure l’any 2012 com una prioritat el 
Creixement Blau. Així, s’ha posat èmfasi en les potencialitats específiques del creixement 
de l’àmbit marítim a Europa per reforçar la contribució de les polítiques europees en el seu 
desenvolupament, alhora que es protegeix la biodiversitat i el medi marí en coherència amb 
els objectius de la Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny, 
per la qual s’estableix un marc d’acció comunitària per a la política del medi marí. 

De manera paral·lela, la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes, de la qual 
Catalunya forma part, ha contribuït notablement a la consolidació de la PMI en el 
Mediterrani a través de la seva Comissió Intermediterrània. 

Mitjançant l’Acord GOV/12/2018, de 12 de juny, es va aprovar l’Estratègia marítima de 
Catalunya, i es va encomanar al Consell Català de Cogestió Marítima la cogestió i 
governança de l’Estratègia marítima de Catalunya mitjançant un procés obert i continu de 
revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques d’actuació. 

L’Estratègia marítima de Catalunya i el seu sistema de governança mitjançant el Consell 
Català de Cogestió Marítima representen el compromís de Catalunya amb les directrius 
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marcades a escala internacional quant a política marítima i amb l’Agenda 2030 de Nacions 
Unides per al desenvolupament sostenible. 

Mitjançant l’Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, es va aprovar el Pla nacional per a 
la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb l’objectiu principal d’assegurar 
l’assoliment dels 17 ODS de l’Agenda 2030 mitjançant les polítiques públiques impulsades 
i gestionades per la Generalitat de Catalunya. En compliment de l’ODS 14 Vida Submarina, 
s’assumeix el compromís d’implementar un nou model de governança del mar basat en la 
cogestió de l’àmbit marí i costaner. 

El Consell ha de permetre la participació dels actors en la definició, el desenvolupament i 
l’execució de les polítiques marítimes en un règim de corresponsabilitat entre 
l’Administració pública i els sectors implicats, els científics i la societat civil com a 
mecanisme per garantir un bon estat ambiental del mar, afavorir el desenvolupament 
socioeconòmic en l’espai marítim i garantir el manteniment d’uns serveis ecosistèmics que 
són bàsics per al futur d’aquest desenvolupament. 

Aquest Decret s’inclou en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
per als anys 2019-2020, s’ha tramitat d’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i s’ajusta als 
principis de bona regulació previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual, en 
l’exercici de la potestat reglamentària, les administracions públiques han d’actuar d’acord 
amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència 
i eficiència, i els principis regulats al capítol III del títol V de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

D’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, les disposicions d’aquest Decret estan 
justificades per la necessitat de complir el mandat legal consistent a desenvolupar la 
composició i el règim de funcionament del Consell Català de Cogestió Marítima; la 
regulació, d’acord amb el principi de proporcionalitat, conté les previsions imprescindibles 
per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma; la potestat reglamentària 
s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, atenent el principi de 
seguretat jurídica; en aplicació del principi de transparència, l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya possibilita l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en 
vigor i els documents propis del seu procés d’elaboració; i, finalment, la regulació d’aquest 
Decret permet assolir de manera eficient les funcions encomanades per la Llei 2/2010, de 
18 de febrer. 

Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

A proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, vist/d’acord amb 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article 1 

Objecte 

Aquest Decret té per objecte regular la composició, l’organització i el funcionament del 
Consell Català de Cogestió Marítima com a òrgan col·legiat de participació en els 
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processos de decisió de l’Administració de la Generalitat en les polítiques marítimes, 
d’acord amb un model de governança del mar basat en la cogestió. 

Article 2 

Funcions  

El Consell Català de Cogestió Marítima exerceix les funcions següents:  

a) Contribuir activament a l’aplicació de l’Estratègia marítima de Catalunya, aprovar els 
informes de valoració del resultat de la implementació dels objectius i les línies 
estratègiques i les modificacions i adaptacions per als pròxims períodes i elevar-les al 
Govern. 

b) Elaborar propostes i recomanacions per a una gestió racional, sostenible i integrada de 
les activitats sectorials en l’àmbit marítim.  

c) Contribuir a la definició i el desenvolupament de les polítiques marítimes de Catalunya 
en un règim de coresponsabilitat, així com a visibilitzar les específiques característiques i 
necessitats de Catalunya en la Política Marítima integrada de la Unió Europea, en el marc 
de competència de la Generalitat. 

d) Assessorar l’Administració marítima catalana sobre les prioritats de recerca i formació.  

e) Treballar per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a Catalunya, especialment l’Objectiu 14 i aquells que 
puguin tenir incidència en el medi marí. 

f) Impulsar l’assoliment de compromisos d’acció en l’àmbit marítim. 

g) Qualsevol altra funció que se li atribueixi per norma legal o reglamentària. 

Article 3 

Organització 

3.1 El Consell funciona en ple, en el comitè permanent i en les comissions sectorials 
d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima 
Integrada, i de Recerca i Formació. 

3.2 La direcció general competent en matèria de pesca i acció marítima presta el suport 
tècnic i administratiu necessari al Consell per al desenvolupament de les seves funcions. 

3.3 L’exercici de les funcions de Secretaria del Ple, del Comitè Permanent i de les 
Comissions Sectorials no comporta la creació ni l’ocupació de cap lloc de treball específic 
a aquests efectes.  

3.4 La participació en el Ple, el Comitè Permanent i les Comissions Sectorials no genera 
als seus membres cap dret econòmic en concepte de dietes o indemnitzacions per drets 
d’assistència. 
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3.5 El funcionament del Consell es regeix per les disposicions d’aquest Decret i, amb 
caràcter supletori, per la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat. 

Article 4 

Composició del Ple 

4.1 El Ple del Consell està integrat per les persones membres següents: 

a) La Presidència, que correspon al conseller o la consellera del departament competent 
en matèria de política marítima. 

b) La Vice-presidència, que correspon a la persona titular de la direcció general competent 
en matèria de pesca i acció marítima. 

c) Les vocalies en representació de l’Administració de la Generalitat, que són exercides per 
un o una representant amb rang orgànic mínim de director o directora general o de nivell 
retributiu assimilable, designat/ada per les persones titulars dels departaments. 

d) Les vocalies en representació dels agents i les entitats vinculats als sectors que duen a 
terme llur activitat en el medi marítim, que són exercides per un o una representant de 
cadascun dels sectors següents:  

Pesca professional 

Aqüicultura 

Turisme marítim 

Pesca recreativa 

Activitats marítimo-recreatives 

Construcció i reparació de vaixells 

Infraestructures portuàries 

Transport marítim 

Energies renovables 

Biotecnologia. 

e) 3 vocalies en representació de les diputacions de Girona, Barcelona i Tarragona a 
proposta de la persona titular de les entitats de les diputacions respectives,  

f) 2 vocalies en representació de les entitats de recerca a proposta del departament 
competent en matèria de recerca, i 2 vocalies en representació de les universitats públiques 
catalanes a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya  

g) 3 vocalies en representació de les entitats ambientalistes, a proposta del departament 
competent en matèria de medi ambient. 



 
6 

4.2 Les vocalies a què fa referència els apartats d), e), f) i g) d’aquest article són nomenades 
pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de política marítima, a 
proposta dels titulars dels departaments competents en les matèries corresponents o de 
les entitats locals respectives.  

4.3 El Ple del Consell podrà, a proposta de la Comissió d’Economia Blava i Bioeconomia, 
incrementar en un màxim de 4 el nombre de vocals en representació dels agents i les 
entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, si es 
determina que hi ha altres sectors o subsectors econòmics que no hi estan representats. 

4.4 El Ple del Consell és qui nomena els representants de les comissions a proposta dels 
diferents departaments. 

4.5 En el procés de selecció de les entitats a què fan referència els apartats d) i g), es 
tindran en compte, entre d’altres, el grau de representativitat, el nombre d’associats i l’abast 
territorial. 

4.6 Actua de secretari o secretària del Ple, amb veu però sense vot, la persona titular de la 
unitat competent en matèria de política marítima amb rang orgànic de sub-direcció general. 
Les seves funcions són, amb caràcter general, les establertes a l’article 16 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l’article 15.2 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i les que es concreten a continuació: 

a) Canalitzar els fluxos d’informació entre els diferents òrgans i comissions per donar 
resposta a les consultes que arribin dels diferents àmbits.  

b) Vetllar per la participació dels sectors econòmics implicats tot garantint la 
representativitat i facilitant els mecanismes electrònics i informàtics necessaris per a la 
comunicia9ació entre els agents/actors i el Consell. 

c) Mantenir els espais de participació al dia i publicar-ho al web corresponent a fi de garantir 
la transparència de tots els processos.  

d) Mantenir actualitzats els punts d’informació dels registres de dades i complir la Llei de 
transparència i seguretat de les dades en allò que depèn del Consell.  

Article 5 

Composició i funcions del Comitè Permanent 

5.1 La composició del Comitè Permanent és la següent: 

a) La Presidència, que correspon a la persona que exerceix la Vice-presidència del Ple. 

b) 2 vocalies en representació de la direcció general competent en matèria de política 
marítima, designades per la persona que exerceix la Vice-presidència del Ple amb rang 
orgànic mínim de cap de servei.  

c) 1 vocalia en representació de cada un dels departaments de la Generalitat, designades  
pels titulars dels departaments amb rang orgànic mínim de sub-direcció.  
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d) 1 vocalia en representació de cadascuna de les comissions sectorials designada per 
aquestes comissions entre els seus membres. 

5.2 El secretari o la secretària del Ple assumeix també la Secretaria del Comitè Permanent.  

5.3 Són funcions del Comitè Permanent: 

a) Revisar periòdicament l’estat de desenvolupament de l’Estratègia Marítima de 
Catalunya, i elaborar informes anuals per elevar-los al Ple.  

b) Fer el seguiment dels plans d’acció que integren l’Estratègia Marítima de Catalunya en 
allò que tingui a veure amb l’espai marítim i elaborar informes per elevar-los al Ple.  

c) Rebre les propostes de les comissions i establir criteris de priorització per elevar-les al 
Ple.  

d) Promoure la coordinació i cooperació entre les comissions sectorials i el Consell amb 
altres organismes. 

Article 6 

Comissió Sectorial d’Economia Blava i Bioeconomia 

6.1 La Comissió Sectorial d’Economia Blava i Bioeconomia està integrada per: 

a) La Presidència, que correspon a un o una representant del departament competent en 
matèria de promoció econòmica, amb rang orgànic de sub-direcció general. 

b) Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals  que s’acordi en el mateix i en 
funció de l’àmbit propi de la comissió, en representació de les diferents administracions, 
sectors i entitats representats en el Ple. 

6.2 Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial d’Economia Blava i 
Bioeconomia, amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que 
exerceix la Presidència. 

6.3 La Comissió Sectorial d’Economia Blava i Bioeconomia té les funcions següents: 

a) Elaborar propostes sobre el desenvolupament sostenible de les diferents activitats 
econòmiques marítimes i les condicions socioeconòmiques dels sectors corresponents 

b) Identificar i avaluar el potencial empresarial a Catalunya relacionat amb l’entorn marítim 
c) Facilitar i potenciar acords i/o plataformes interprofessionals que incrementin la 
col·laboració entre sectors. 

d) Proposar mesures per fomentar la posada en marxa de noves cadenes de valor a partir 
de productes d’origen marí, subproductes i valorització de materials de rebuig. 

e) Analitzar i avaluar les iniciatives europees i internacionals d’Economia Blava.º 

Article 7 

Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular 
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7.1 La Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular està integrada per: 

a) La Presidència, que correspon a un o una representant  del departament competent en 
matèria de medi ambient i sostenibilitat, amb rang orgànic mínim de sub-direcció general. 

b) Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que s’acordi en el mateix i en 
funció de l’àmbit propi de la comissió, en representació de les diferents administracions, 
sectors i entitats representats en el Ple. 

7.2 Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia 
Circular, amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix 
la Presidència. 

7.3 La Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular té les funcions següents: 

a) Elaborar propostes i recomanacions per a una gestió racional i sostenible dels diferents 
sectors econòmics. 

b) Analitzar i avaluar els seus impactes en el medi ambient marí, i proposar mesures de 
mitigació. 

c) Elaborar Bones Pràctiques per a la implementació en els diferents sectors dels objectius 
europeus i internacionals sobre residus zero. 

d) Contribuir a la lluita contra el malbaratament de matèries primeres. 

Article 8 

Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada  

8.1 La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada està integrada per: 

a) La Presidència, que correspon a un o una representant  del departament competent en 
matèria de política marítima, amb rang orgànic de sub-direcció general. 

b) Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que s’acordi en el mateix i en 
funció de l’àmbit propi de la comissió, en representació de les diferents administracions, 
sectors i entitats representats en el Ple. 

8.2 Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada, 
amb veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la 
Presidència. 

8.3 La Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada té les funcions següents: 

a) Elaborar propostes i recomanacions per a la definició i el desenvolupament de les 
polítiques marítimes de Catalunya en un règim de corresponsabilitat en col·laboració amb 
la resta d’administracions i sectors econòmics, valorant especialment la interacció terra-
mar. 

b) Col·laborar en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides a Catalunya, especialment l’ODS 14 i aquells que puguin tenir incidència 
en el medi marí.  
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Article 9 

Comissió Sectorial de Recerca i Formació 

9.1 La Comissió Sectorial de Recerca i Formació està integrada per: 

a) La Presidència, que correspon a un o una representant  del departament competent en 
matèria de recerca, amb rang orgànic de sub-direcció general. 

b) Les vocalies, designades pel Ple en el nombre de vocals que s’acordi en el mateix i en 
funció de l’àmbit propi de la comissió, en representació de les diferents administracions, 
sectors i entitats representats en el Ple. 

9.2 Actua de secretari o secretària de la Comissió Sectorial de Recerca i Formació, amb 
veu però sense vot, una persona que presti serveis a la unitat que exerceix la Presidència. 

9.3 La Comissió Sectorial de Recerca i Formació te les funcions següents: 

a) Proposar la generació de projectes i identificar oportunitats de finançament per 
desenvolupar projectes científics d’interès que facilitin el coneixement necessari per a 
l’aplicació de l’Estratègia marítima de Catalunya. 

b) Contribuir a la innovació i fomentar la transferència tecnològica als sectors econòmics. 

c) proposar mesures per reforçar la formació dels sectors i potenciar la sensibilització 
social. 

d) Assessorar l’Administració de la Generalitat per facilitar una gestió adaptativa d’acord 
amb els coneixement en totes aquelles línies d’actuació vinculades ales activitats 
marítimes. 

Article 10 

Règim de funcionament del Ple, del Comitè Permanent i de les Comissions Sectorials 

10.1 Les sessions es desenvolupen, en general, de manera presencial, sens perjudici que 
també puguin utilitzar-se mitjans telemàtics per facilitar la participació dels seus membres. 

10.2 El president o la presidenta del Ple, del Comitè Permanent i de les Comissions 
Sectorials, a iniciativa pròpia o a proposta dels membres, pot convidar a les sessions 
corresponents, en qualitat d’experts amb veu però sense dret a vot, aquelles persones que 
consideri convenients segons la naturalesa dels temes a tractar. 

10.3 El Ple s’ha de reunir de manera ordinària com a mínim una vegada l’any, i, de manera 
extraordinària, sempre que ho determini la seva Presidència o sigui sol·licitat com a mínim 
per un terç dels seus membres.  

10.4 El Comitè Permanent s’ha de reunir de manera ordinària tres vegades l’any, i, de 
manera extraordinària, sempre que ho determini la seva Presidència o sigui sol·licitat com 
a mínim per un terç dels seus membres. 
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10.5 Les Comissions Sectorials s’han de reunir de manera ordinària dues vegades l’any, i, 
de manera extraordinària, sempre que ho determini la seva Presidència o sigui sol·licitat 
com a mínim per un terç dels seus membres. 

10.6 Les Comissions Sectorials poden mantenir sessions conjuntes per raó dels temes a 
tractar quan ho determinin les presidències respectives.  

10.7 Les sessions han de ser convocades per la persona titular de la Presidència amb una 
antelació mínima de quinze dies. En cas d’urgència, degudament justificada en la mateixa 
convocatòria, es poden convocar amb una antelació mínima de cinc dies en el cas del Ple 
i de tres dies en el cas de la Comissió Permanent i de les Comissions Sectorials. L’horari 
de les sessions haurà de respectar les limitacions que es puguin fixar mitjançant el 
corresponent acord de Govern de la Generalitat.  

10.8 La convocatòria de les sessions i totes les notificacions i comunicacions derivades 
s’efectuen per mitjans electrònics. 

10.9 El Ple pot, a proposta de les Comissions i amb l’acord dels seus membres, 
implementar la creació de taules de cogestió territorials o sectorials com a plataformes 
multiactors amb l’objectiu de debatre i concretar propostes relatives a la gestió i ordenació 
dels usos i de les activitats en l’espai marí.  

10.10 Les comissions poden crear els grups de treball que considerin convenients, i 
establir-ne la durada i els criteris de funcionament.  

Article 11 

Composició paritària i participació de les dones en el mon marítim 

11.1 Les presidències del Ple, del Comitè Permanent i de les Comissions Sectorials han 
de vetllar per a que les seves composicions tingui una representació paritària entre dones 
i homes. 

11.2. En l’exercici de les seves funcions, el Consell Català de Cogestió Marítima ha de 
treballar per la visibilitat i reconeixement de la tasca de les dones en el mon marítim.  

Article 12  

Espais de Participació Ciutadana 

El Consell ha de promoure espais de participació i interlocució estable entre la ciutadania i 
l’Administració per dur a terme debats a l’entorn de les polítiques marítimes de Catalunya.  

Article 13 

Publicitat dels acords  

13.1 Els acords del Consell s’han de publicar al lloc web del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

13.2 El Consell ha d’elaborar una memòria anual de les seves activitats, que ha de ser 
publicada al lloc web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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Disposició derogatòria 

Es deroga el Decret 336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es regula el Consell de 
Pesca i Afers Marítims de Catalunya. 

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 

President de la Generalitat de Catalunya 

Teresa Jordà i Roura 

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
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