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DICTAMEN 02/2023 sobre el Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, 
el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en 
aigües marítimes i continentals de Catalunya. 

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 6 de febrer de 2023, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 13 de gener de 2023 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 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 pel qual es modifica el Decret 87/2012, 
de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les 
demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya. 

El Projecte de decret es va acompanyar d’un enllaç al web del Govern Obert 
on consta una còpia en suport digital de la documentació que integra 
l’expedient del Projecte de decret. 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 2 de febrer 
i va elaborar la Proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT 

El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de sis 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 i es justifiquen les modificacions que es proposen. 
També es justifica l’adequació de la norma als principis de bona regulació i 
millora de la qualitat normativa. 

L’article 1 modifica l’article 4 del Decret 87/2012 relatiu als subjectes que 
poden desenvolupar les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i 
aqüícola i les demostracions de pesca i emplaçaments. 

L’article 2 modifica l’article 6 del Decret 87/2012 relatiu als requisits per 
l’exercici de les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i les 
demostracions de pesca. 

L’article 3 modifica l’article 7 del Decret 87/2012 relatiu a l’autorització de les 
activitats de turisme aqüícola. 

L’article 4 modifica l’article 9 del Decret 87/2012 relatiu als centres de pesca-
turisme i turisme pesquer i aqüícola. 
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L’article 5 modifica l’article 11 del Decret 87/2012 relatiu al seguiment i control 
de les activitats. 

L’article 6 afegeix una disposició addicional al Decret 87/2012 relativa a les 
dades i a les estadístiques. 

La disposició derogatòria deroga la disposició addicional i l’annex 2 del Decret 
87/202.  

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

III. OBSERVACIÓ GENERAL 

El CTESC valora positivament la modificació del Decret 87/2012 atès que 
considera la demanda del sector mitjançant l’ampliació de la durada de 
l’autorització del permís de l’activitat, alhora valora que les modificacions es 
facin garantint la sostenibilitat en el medi marítim i natural. D’altra banda 
valora que es faciliti la simplificació administrativa passant de comunicació 
prèvia a declaració responsable via telemàtica, en aquells casos que és 
possible. 

IV. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la 
pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en 
aigües marítimes i continentals de Catalunya.  

Barcelona, 6 de febrer de 2023 

El president La secretària executiva 

 



DECRET   /2022, de             , pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, 
sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca 
en aigües marítimes i continentals de Catalunya.  

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), en el seu article 119 estableix la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca marítima i 
recreativa en aigües interiors, la regulació i la gestió dels recursos pesquers i la 
delimitació d'espais protegits, així com la regulació i la gestió del marisqueig i 
l'aqüicultura i l'establiment de les condicions per a practicar-los, i també la regulació i 
la gestió dels recursos. Així mateix, l’article 119.4 preveu la competència compartida 
en matèria d’ordenació del sector pesquer. 

L’article 171 atribueix també a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de turisme, en la que s’inclou, entre d’altres, la regulació dels drets i els deures 
específics dels usuaris i els prestadors de serveis turístics.  

L'article 150.b) EAC reconeix la competència de la Generalitat en matèria d'organització 
de la seva administració en relació a l'establiment de les diverses modalitats 
organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.  

L’article 5.f) de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix entre 
les seves finalitats la de fomentar la diversificació econòmica del sector pesquer i la 
disposició final quarta disposa que el Govern ha d’impulsar la regulació específica de les 
activitats de turisme pesquer i aqüícola.   

El Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola 
i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya, es va 
adoptar a petició del sector de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig per complementar 
llurs rendes mitjançant l’oferta d’activitats de caràcter turístic, educatiu i cultural, i per tal 
de donar compliment a la disposició final quarta de la Llei 2/2020, de 18 de febrer, de 
pesca i acció marítimes, que regula l’exercici de la pesca-turisme, el turisme pesquer i  

aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals. 

L’entrada en vigor del Reial decret 239/2019, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen les 
condicions per al desenvolupament de l’activitat de pesca-turisme, i l’experiència 
assolida des de l’aprovació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, aconsellen introduir 
determinades modificacions i modificar la vigència de les autoritzacions per al turisme 
aqüícola i del Pla territorial de desenvolupament de l’activitat del turisme aqüícola a 
Catalunya. Així mateix, aconsella establir un model per a fer el seguiment i control 
administratiu de les activitats tal vegada que revisar el procediment de concessió de les 
autoritzacions.   

Aquestes modificacions obeeixen a la necessitat d’adaptar la normativa per garantir una 
major estabilitat en el temps als establiments i empreses involucrades en les activitats 
de turisme aqüícola i millorar-ne la gestió, a petició del sector, ampliant la vigència de 
les autoritzacions per al turisme aqüícola i el termini per a concedir l’autorització, i 
incorporant la nova bàsica estatal referent a l’activitat de pesca-turisme, afavorint així 
que les activitats de la pesca i l’aqüicultura contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, 
econòmica i social a llarg termini coadjuvant al desenvolupament sostenible, integrat i 



harmònic de l’economia blava i a l’avenç en la consecució de l’ODS 14 dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.   

Aquesta norma respon també a la necessitat de preveure que les persones interessades 
en els procediments que es regulen al projecte de Decret són subjectes obligats a 
relacionar-se digitalment amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i se’n ha 
d’adequar els processos administratius.  

En aquest sentit, la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica, estableix el model de relació entre els professionals i els autònoms i 
l’Administració basat, entre altres aspectes, en la relació digital per defecte, que pivota 
sobre la gestió de dades aportades per les persones titulars de les activitats 
econòmiques una única vegada. Aquest nou model d’Administració digital pel què fa a 
les activitats econòmiques, entre les quals trobem les activitats complementàries de la 
pesca com ara la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de 
pesca, garanteix més eficàcia i agilitat en els processos que les empreses i els 
professionals de la pesca han de dur a terme dins el marc del previst al Decret 76/2020, 
de 4 d’agost, d’Administració digital, que regula i ordena el desplegament del model 
d’Administració digital.   

 Aquesta disposició resulta necessària per les raons exposades en el paràgrafs 
anteriors, estableix una regulació eficaç i proporcionada adreçada aconseguir la 
seguretat jurídica suficient per assolir un adequat compliment de les condicions 
requerides per a la pràctica de l’activitat de pesca-turisme, ofereix una major estabilitat 
en el temps per a les activitats de turisme aqüícola i compleix amb els principis de 
bona regulació establerts a l’article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a l’article 66 bis de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
Públiques de Catalunya.   

Ha quedat garantida la coherència amb el marc normatiu vigent i la seguretat jurídica, 
al tractar-se l'instrument més adequat per desenvolupar reglamentàriament la Llei 
2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes i incorporar el previst Reial decret 
239/219, de 5 d’abril, i donar compliment al Reglament (UE) núm. 1380/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la Política 
Pesquera Comuna, pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1954/2003 i 
(CE) núm. 1224/2009 del Consell i es deroguen els Reglaments (CE) núm. 2371/2002 
i (CE) núm. 639/2004 del Consell i la Decisió 2004/585/C. També respecte el principi 
de proporcionalitat en tant que conté la regulació imprescindible per atendre les 
finalitats esmentades, sense que, en relació als aspectes que s'hi regulen, impliqui 
cap mesura restrictiva de drets ni imposició d'obligacions que no estiguin 
justificades. En relació a les qüestions procedimentals que s'hi regulen, no 
suposen carregues administratives noves diferents a les previstes a la norma vigent.  

Amb caràcter previ a la tramitació d’aquesta disposició s’ha consultat al sector afectat 
a través de la Federació Nacional de Contraries de Pescadors de Catalunya i la 
Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, així com aquelles persones 
que han sol·licitat autorització o han comunicat l’inici d’activitat des de l’aprovació del 
Decret  



87/2012, de 31 de juliol, així com llurs confraries de pescadors. Així mateix, s’ha realitzat 
la consulta pública prèvia necessària per recavar les observacions que pugessin 
contribuir en la modificació del Decret 87/2012.   

Aquest decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, els articles 129 i 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d’acord amb 
l’article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

En conseqüència, de conformitat amb els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;  

Amb el dictamen previ del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya; 

Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació 
prèvia del Govern,  

Decreto: 

Article 1 

Es modifica el títol de l’article 4 i l’article 4.1.b) i c) del Decret 87/2012, de 31 de juliol, 
que queden redactats de la manera següent:  

“Article 4 Subjectes que poden desenvolupar les activitats de pesca-turisme, turisme 
pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca i emplaçaments”  

“1.b) Les entitats constituïdes per confraries de pescadors, associacions, cooperatives 
d’armadors o organitzacions de productors, juntament amb els o les titulars 
d’autoritzacions, concessions o llicències a què fa referència l’apartat precedent.  

1.c) Les entitats constituïdes per les persones esmentades en les lletres a) i b) amb 
operadors turístics o altres empreses de serveis vinculats amb el desenvolupament 
d’activitats turístiques, d’esbarjo, educatives o culturals objecte d’aquest Decret, 
sempre que estiguin integrades en la seva majoria per empreses o entitats del 
sector de la pesca, el marisqueig o l’aqüicultura i que el percentatge d’accions o 
participacions pertanyi en més del 50% a les empreses o entitats dels sectors 
esmentats.

En tot cas, les persones que realitzin l’activitat de pesca-turisme han de disposar de 
llicència de pesca professional.”  

Article 2 Es modifica l’article 6 del Decret 87/2012, de 31 de juliol, que resta redactat de 
la manera següent:   

“Article 6. Requisits per l’exercici de les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i 
les demostracions de pesca  



6.1 Per a l’exercici de les activitats de pesca turisme, turisme pesquer i demostracions 
de pesca, cal presentar abans de l’inici de l’activitat una declaració responsable davant 
la direcció general competent en matèria de política marítima i pesca sostenible, 
manifestant, sota la seva responsabilitat:   

a) que compleixen els requisits d’aquest Decret i, si escau, els requisits bàsics
previstos al Reial decret 239/2019, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions per
al desenvolupament de l’activitat de pesca-turisme.

b) que disposen de la documentació que acredita el compliment dels requisits i la
posaran a disposició de l’Administració quan els hi sigui requerida.

c) que es comprometen a mantenir el compliment de les obligacions anteriors
durant el temps que exerceixen l’activitat.

6.2 La declaració responsable es presenta telemàticament mitjançant un formulari 
normalitzat al qual es pot accedir a través del portal únic per a les activitats econòmiques 
(http://canalempresa.gencat.cat), o bé Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tràmits), 
i que ha de contenir les dades següents:   

a) Les dades identificatives de la persona que vol exercir l’activitat i de qui ostenti la
representació, en el seu cas.

b) La previsió de les activitats a desenvolupar així com els mitjans tècnics i recursos.

c) Les dades identificatives de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor
que cobreixi els possibles danys personals dels turistes durant l’exercici de l’activitat.
d’acord amb el que es preveu a l’article 8 d’aquest Decret.

En cas que es presenti la declaració responsable o tràmit mitjançant altres formularis, 
aquests es tenen per no presentats.  

La declaració responsable per a l’accés a l’activitat de pesca-turisme, turisme pesquer i 
demostracions de pesca, no eximeix a la persona interessada de disposar de les 
titulacions, llicències, autoritzacions i permisos requerits per altres administracions o 
organismes per al desenvolupament de l’activitat.   

6.3 En el cas de la pesca-turisme, de forma prèvia a presentar la declaració responsable, 
s’ha de disposar de l’informe favorable en matèria de seguretat marítima, de la 
navegació i de la vida humana a la mar i de la prevenció de la contaminació, emès per 
la capitania marítima corresponent al lloc a on radiqui el port base de l’embarcació, de 
conformitat amb el Reial decret 239/2019, de 5 d’abril.   

6.4 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol dada de caràcter essencial en la 
declaració responsable d’inici d’activitat comporta, amb l’audiència prèvia de la persona 
interessada, deixar sense efecte el tràmit de declaració responsable i impedeix l’exercici 
de l’activitat des del moment en què es coneixen i la utilització del logo que s’estableix 
a l’article 10.  

Als efectes d’aquesta declaració, la inexactitud, la falsedat o l’omissió són de caràcter 
essencial en els supòsits següents:   

http://canalempresa.gencat.cat/
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a) Si les dades sobre el caràcter professional de la persona sol·licitant és falsa o
inexacta.

b) Si les dades consignades no són certes i s’han alterat voluntàriament per tal
d’atribuir a la declaració responsable algun dels elements o requisits essencials
necessaris.

6.5 La Resolució del director o directora general competent en matèria de política 
marítima i pesca sostenible que constata les circumstàncies a què fa referència l’apartat 
anterior determina la retirada del logo i deixa sense efectes el tràmit de declaració 
responsable d’inici d’activitat, alhora que pot comportar també l’inici de les actuacions 
corresponents i l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.   

Article 3 

Es modifica l’article 7 del Decret 87/2012, de 31 de juliol, que queda redactat de la 
manera següent:  

“Article 7. Autorització de les activitats de turisme aqüícola 

7.1 En l’àmbit de l’aqüicultura el director o directora general competent en matèria de 
política marítima i pesca sostenible estableix per un termini de 5 anys, mitjançant una 
resolució, plans territorials de desenvolupament i gestió de l’activitat de turisme 
aqüícola, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats. En aquests plans s’indiquen les 
zones, el nombre d’establiments d’aqüicultura que poden realitzar aquesta activitat i 
altres condicions específiques per al seu exercici, i en tot cas, incorporen la perspectiva 
de gènere.  

7.2 L’activitat de turisme aqüícola es sotmet a autorització prèvia de la direcció general 
competent en matèria de política marítima i pesca sostenible.   

La sol·licitud d’autorització s’ha de presentar telemàticament mitjançant un formulari 
normalitzat al qual es pot accedir a través del portal únic per a les activitats econòmiques 
(http://canalempresa.gencat.cat), o bé Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tràmits), 
i que ha de contenir les dades següents:   

a) Les dades identificatives de la persona que vol exercir l’activitat i de qui la representi,
en el seu cas.

b) La previsió de les activitats a desenvolupar així com els mitjans tècnics i recursos.

c) Les dades identificatives de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor
que cobreixi els possibles danys personals dels turistes durant l’exercici de l’activitat,
d’acord amb el que es preveu a l’article 8 d’aquest Decret.

En cas que es presenti la sol·licitud o tràmit mitjançant altres formularis, aquests es tenen 
per no presentats.  

http://canalempresa.gencat.cat/
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La sol·licitud d’autorització per a l’activitat de turisme aqüícola no eximeix a la persona 
interessada de disposar de les titulacions, llicències, autoritzacions i permisos requerits 
per altres administracions o organismes per al desenvolupament de l’activitat.   

7.3 Correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política 
marítima i pesca sostenible resoldre la sol·licitud d’autorització. El termini per emetre i 
notificar la Resolució d’autorització és d’un mes a comptar des de la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licitud. Un cop transcorregut el referit termini sense 
haver dictat i notificat la resolució, aquesta es pot considerar estimada per silenci 
administratiu. Al marge de les actuacions realitzades d’ofici en el marc del seguiment i 
control de l’activitat previst a l’article 11, la validesa de les Resolucions d’autorització 
finalitza amb la dels plans territorials de desenvolupament i gestió de l’activitat de 
turisme aqüícola.   

El canvi de titularitat o l’extinció de la concessió aqüícola, comportarà la finalització de 
la vigència de l’autorització de l’activitat de turisme aqüícola.  

7.4 Les dades i la documentació aportades amb la presentació de la sol·licitud són 
verificades i comprovades per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) d’acord amb el 
previst a l’article 32 del Decret 131/2022, de 5 d juliol, del Reglament de la Llei de 
facilitació de l’activitat econòmica.  

7.5 L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització corresponent 
comporta, amb l'audiència prèvia de la persona interessada per un termini de 10 dies, 
la retirada total o parcial de l'autorització de manera immediata. Així mateix, poden 
comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les 
responsabilitats que estableix la legislació vigent, com ara la revocació de la concessió 
prevista a l’article 55.1 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, 
amb l'advertiment previ i amb l'atorgament d'un termini a la persona interessada perquè 
formuli al·legacions.”  

Article 4 

Es modifica l’article 9.2, 9.3 i 9.5  del Decret 87/2012, de 31 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent:  

“Article 9. Centres de pesca-turisme i turisme pesquer i aqüícola” 

“9.2 La declaració responsable per a exercir com a centre de pesca-turisme i turisme 
pesquer i aqüícola s’ha de presentar telemàticament mitjançant un formulari normalitzat 
al qual es pot accedir a través del portal únic per a les activitats econòmiques 
(http://canalempresa.gencat.cat), o bé Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tràmits), 
i que ha de contenir les dades que s’estableixen a les lletres a), b), c) i d):  

a) Les dades identificatives de la persona interessada i de qui la representi, en el
seu cas.

b) L’espai físic que permeti atendre les persones participants en les activitats.

c) El sistema de reserva, programació i gestió de les activitats.

http://canalempresa.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
http://web.gencat.cat/ca/tr%E0mits
http://web.gencat.cat/ca/tr%E0mits


d) Les dades identificatives de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en
vigor que cobreixi els possibles danys personals dels turistes durant l’exercici de
l’activitat d’acord amb el que es preveu a l’article 8 d’aquest Decret.

En cas que es presenti la declaració responsable o tràmit mitjançant altres formularis, 
aquests es tenen per no presentats.  

La declaració responsable per a exercir com a centre de pesca-turisme i turisme pesquer 
i aqüícola, no eximeix a la persona interessada de disposar de les titulacions, llicències, 
autoritzacions i permisos requerits per altres administracions o organismes per al 
desenvolupament de llur activitat ni del compliment dels requisits que estableix aquest 
Decret i les normes que el desenvolupin.  

9.3 En cas de comprovació d’inexactituds, falsedats o omissions de qualsevol dada de 
caràcter essencial en la declaració responsable, resulta aplicable el que estableixen els 
apartats 3, 4 i 5 de l’article 6.”  

“9.5 La declaració responsable esmentada a l’apartat 2 d’aquest article ha de ser 
notificada per part de la direcció general competent en matèria de política marítima i 
pesca sostenible als ajuntaments afectats per al seu coneixement.”  

Article 5 

Es modifica l’article 11.1 del Decret 87/2012, de 31 de juliol, que queda redactat de la 
manera següent:  

“11.1 Les persones i els centres que realitzen activitats de pesca-turisme, turisme 
pesquer i aqüícola i demostracions de pesca han de presentar a la direcció general 
competent en matèria de política marítima i pesca sostenible, en acabar l’any natural i 
com a màxim fins el 31 de gener de l’any següent, una memòria anual d’activitats que 
contingui, com a mínim, la descripció dels aspectes següents:  

a) Les activitats desenvolupades, el nombre de persones ocupades i el nombre de
persones participants en cadascuna de les activitats de diversificació.

b) Facturació o ingressos bruts obtinguts en l’activitat desenvolupada i l’impacte
econòmic sobre l’activitat principal.

c) Els beneficis econòmics i socials per al sector.

d) Material de promoció, didàctic i/o divulgatiu, si s‘escau.

e) La valoració de les activitats desenvolupades i la previsió de canvis a realitzar en el
futur, si s’escau.

f) Les iniciatives i actuacions de visibilització i foment de la participació de les dones en
les diferents activitats.”

Article 6 S’afegeix una disposició addicional al Decret 87/2012, de 31 de juliol, amb el 
redactat següent:  



“DISPOSICIÓ ADDICIONAL  

Dades i estadístiques  

Totes les dades facilitades en els tràmits que es derivin d’aquest Decret s’han de 
disposar desagregades per sexe (dona/home) i per identitat de gènere  

(dona/home/persona no binària) per facilitar els estudis estadístics, els informes de 
gènere i la interseccionalitat en les polítiques públiques, d'acord amb la normativa vigent 
sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals.”  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Es deroga la disposició addicional i l’annex 2 del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre 
la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües 
marítimes i continentals de Catalunya.  

DISPOSICIÓ FINAL 

Entrada en vigor  

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

Barcelona,    de              de 2022  

Pere Aragonès i Garcia  

President de la Generalitat de Catalunya  

Teresa Jordà i Roura  

Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
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