1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8620 - 7.3.2022
CVE-DOGC-A-22062034-2022

ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/555/2022, de 2 de març, per la qual s'estableix el Pla territorial de desenvolupament i
gestió de l'activitat de turisme aqüícola de Catalunya per a l'any 2022.
La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix entre les seves finalitats la diversificació
econòmica del sector aqüícola i impulsa la regulació específica de les activitats de turisme pesquer i aqüícola.
Per complir-la i adequar les noves necessitats i demandes del sector, es va aprovar 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, que ha de permetre assolir una diversificació i millora econòmiques,
promoure els productes i l'apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la
gastronòmica, la tecnològica o la social, i també revaloritzar els productes i promoure la recuperació de la
cultura, les tradicions i el patrimoni vinculats a les activitats i els oficis relacionats.
D'acord amb l'article 7 del Decret 87/2012, en l'àmbit de l'aqüicultura el/la director/a general competent en
matèria de política marítima i pesca sostenible estableix anualment, mitjançant una resolució, plans territorials
de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats.
Aquests plans indiquen les zones, el nombre d'establiments d'aqüicultura que poden realitzar aquesta activitat i
altres condicions específiques per al seu exercici. Aquesta activitat està subjecta a una autorització prèvia
mitjançant la resolució de la direcció general competent en matèria de política marítima i pesca sostenible.
Actualment, Catalunya té 197 instal·lacions aqüícoles en funcionament, 15 en aigües continentals i 182 en
aigües marítimes, 173 de les quals es dediquen al cultiu de bivalves a la zona de les badies del delta de l'Ebre.
Des de l'aprovació del primer Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola, a
Catalunya s'han autoritzat 7 establiments aqüícoles.
A fi de garantir que el desenvolupament de les activitats regulades en el Decret 87/2012 es realitzi de manera
sostenible i d'aconseguir una millor promoció, divulgació i coneixement dels seus productes, cal establir un pla
territorial de l'activitat de turisme aqüícola amb especificitats per a les badies del delta de l'Ebre, atesa l'alta
concentració d'instal·lacions en aquestes zones.
D'acord amb l'article 7 del Decret 87/2012, de 31 de juliol, en l'elaboració d'aquest pla han estat consultats els
ajuntaments següents: Alfarràs, Almenar, Amposta, Cardedeu, Deltebre, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla, la Torre de Rialb, Les, Peramola, Roses, la Ràpita, Tarragona i Tavascan. Així mateix, s'han tingut en
compte les aportacions realitzades en el marc del grup de treball per la Federació de Productors de Mol·luscs
del Delta de l'Ebre (FEPROMODEL) en representació dels operadors que exerceixen l'activitat aqüícola en les
badies del delta de l'Ebre, i pels experts de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i del
Centre Internacional d'Investigació i de Recursos Costaners (CIIRC).
Conseqüentment, d'acord amb les facultats que m'han estat conferides,

Resolc:

Aprovar el Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola a Catalunya per a l'any
2022 que es publica en l'annex.

Contra aquesta Resolució, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Conselleria d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes a partir de la seva publicació d'acord amb l'article
76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Barcelona, 2 de març de 2022
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Sergi Tudela i Casanovas
Director general de Política Marítima i Pesca Sostenible

Annex
Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola a Catalunya per a l'any 2022

1. Autorització d'activitats de turisme aqüícola
1.1 Les persones físiques o jurídiques que vulguin desenvolupar les activitats de turisme aqüícola en aigües
continentals i marítimes de Catalunya han de complir els requisits establerts al 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, i la resta de condicions exposades als punts següents.
1.2 El desenvolupament de l'activitat de turisme aqüícola està subjecte al règim d'autorització prèvia de la
direcció general competent en matèria de política marítima i pesca sostenible, d'acord amb l'article 7.1 del
Decret 87/2012.
1.3 Les sol·licituds d'autorització prèvia s'han de presentar en el termini d'un mes a comptar des de l'entrada
en vigor d'aquesta Resolució en els llocs i amb les dades establertes a l'article 7.2 del Decret 87/2012.
1.4 Només es pot presentar una única sol·licitud d'autorització per persona física o jurídica.
1.5 La resolució d'autorització de turisme aqüícola d'un establiment és vàlida durant la vigència d'aquest Pla.

2. Condicions específiques per a l'exercici de l'activitat de turisme aqüícola i dels establiments autoritzats per
realitzar-la
2.1 Tota activitat de turisme aqüícola sempre ha de consistir, com a mínim, en una part principal explicativa i
de visita a les instal·lacions de producció que garanteixi l'assoliment de les finalitats descrites a l'article 2 del
Decret 87/2012, de 31 de juliol. En especial, la difusió del patrimoni, tradicions, oficis i cultura vinculats a
l'activitat aqüícola i marítima de la zona; la promoció i revalorització dels productes aqüícoles produïts a la
zona; divulgar la contribució de les dones al sector pesquer i promoure l'acceptació de les dones en el marc
polític i institucional dels sectors de la pesca i aqüicultura i les seves iniciatives mitjançant l'adopció d'accions
positives, i la difusió de les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes.
2.2 Complementàriament a la primera part explicativa i de visita a les instal·lacions de producció aqüícola,
l'activitat de turisme aqüícola pot oferir una segona part de degustació dels productes cultivats a les
instal·lacions.
Cal assegurar la seguretat alimentària dels productes degustats, i, per tant, cal comptar amb un sistema de
control de la traçabilitat dels lots de producte de degustació que permeti verificar-ne l'origen i la depuració
correcta i, quan escaigui, que no es trenca la cadena de fred durant el transport. En situacions de prohibició,
total o parcial, d'extracció de mol·luscs bivalves, queda prohibida la realització d'activitats de degustacions
relacionades amb el turisme aqüícola amb producte de la zona prohibida.
2.3 Les instal·lacions dels establiments autoritzats han d'estar degudament condicionades d'acord amb el
volum de visitants previstos al programa per garantir les condicions de seguretat (incloses les zones d'accés)
en el desenvolupament de les activitats relacionades amb el turisme aqüícola i han d'exhibir en lloc visible el
logotip establert en l'annex 1 del Decret 87/2012.
2.4 Els establiments autoritzats han de disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil vigent
que cobreixi els capitals mínims d'acord amb l'article 8 del Decret 87/2012.
2.5 Tot el personal treballador de l'establiment autoritzat ha de tenir la formació necessària que l'acrediti per
poder-hi realitzar l'activitat que desenvolupa.
2.6 Durant les activitats de turisme aqüícola, s'ha de prioritzar l'ús de materials reutilitzables i/o compostables.
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2.7 Amb caràcter general per a instal·lacions d'aqüicultura continental i marina en aigües obertes, l'horari de
les activitats de turisme aqüícola l'ha de marcar l'organisme competent segons les característiques de les
instal·lacions i les activitats a realitzar.
2.8 Els establiments autoritzats han de disposar d'un sistema de registre on quedin recollides totes les
activitats de turisme aqüícola que es realitzin i les persones que hi participen en tot moment.

3. Condicions particulars per a la zona d'aqüicultura a les badies del delta de l'Ebre
3.1 L'activitat de turisme aqüícola en les muscleres (bateas) i parcs de cultiu de les badies del delta de l'Ebre
només es podrà desenvolupar en horari diürn.
3.2 S'estableix un nombre màxim de 3 instal·lacions aqüícoles a cada badia. En el cas que hi hagi un nombre
de sol·licituds superior al nombre màxim establert, es determina la prioritat de les empreses que poden iniciar
les activitats segons els criteris i la puntuació següents (màxim 10 punts):
a) Difondre el patrimoni, les tradicions, els oficis, la gastronomia i la cultura vinculats a l'activitat de
l'aqüicultura: 1 punt.
b) Promoure i revaloritzar els productes de l'aqüicultura: 1 punt.
c) Divulgar les tècniques aqüícoles per al cultiu de bivalves: 1 punt.
d) Facilitar l'adquisició de marxandatge, material educatiu i objectes de record vinculats a l'activitat de
l'aqüicultura: 1 punt.
e) Divulgar la contribució de les dones en el sector aqüícola i promoure l'acceptació de dones en el marc polític
i institucional del sector de l'aqüicultura i les seves iniciatives en els àmbits que regula el Decret: 1 punt.
f) Difondre les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes: 1 punt.
g) Experiència en activitats en turisme aqüícola: 1 punt per cada any d'experiència amb un màxim de 4 punts.
3.3 Pel que fa als productes degustats, només es permet la degustació de bivalves de producció aqüícola
cultivats a la zona. En concret, el musclo de roca (Mytilus galloprovincialis) i l'ostra arrissada (Crassostrea
gigas). En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol activitat assimilable a la restauració.

4. Seguiment i control administratiu de les activitats
4.1 Les persones i els centres que realitzen les activitats de turisme aqüícola han de presentar a la direcció
general competent en matèria de política marítima i pesca sostenible una memòria anual resum d'activitats que
contingui la informació recollida a l'article 11.1 del Decret 87/2012 i la recollida en l'annex d'aquest Pla en
acabar l'any natural i abans del 31 de gener de 2023.
4.2 Durant la vigència de les autoritzacions, el personal amb funcions d'inspecció o control pot realitzar
actuacions de vigilància, control i inspecció de l'activitat per verificar el compliment de les condicions exigides.
Els establiments autoritzats han de garantir l'accés de les persones que realitzin les actuacions de control a les
instal·lacions, al sistema de registre i, si s'escau, al sistema de control de la traçabilitat dels productes
degustats.
4.3 La realització d'activitats de turisme aqüícola no autoritzades o l'incompliment de les condicions establertes
en les autoritzacions corresponents comporten, 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, amb l'advertiment previ i amb l'atorgament d'un termini a la
persona interessada perquè formuli al·legacions (article 55.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i
acció marítimes).

5. Canvis de titularitat de la concessió d'aqüicultura
En el cas que la concessió d'aqüicultura d'un establiment autoritzat per exercir l'activitat de turisme aqüícola
canviï la titularitat, el/la nou/nova titular ha de notificar aquest canvi a la direcció general competent en
matèria d'aqüicultura indicant si vol continuar l'activitat de turisme aqüícola o no. En el cas que continuï
aquesta activitat, la nova persona titular està obligada a mantenir les mateixes condicions de turisme aqüícola
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manifestades per l'anterior.

6. Entrada en vigor i vigència
El Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola a Catalunya per a l'any 2022
entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i té una vigència d'un
any.

Annex. Fitxa resum anual de l'activitat de turisme aqüícola

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Nombre de
visitants:
Públic en
general:
Estudiants:
Nombre de
visites:
Dies amb
visites:
Origen dels
visitants
(província o
país)
Preu mitjà
de l'activitat
de turisme
aqüícola
Què inclou?
Preu mitjà
de la
degustació
Què inclou?
Nombre total
de
degustacions
Beneficis
econòmics
de l'activitat
de turisme
aqüícola (€)

(22.062.034)
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