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Informe jurídic sobre el Projecte de decret sobre la pescaturisme, el 
turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües 
marítimes i continentals de Catalunya 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el que es demana que 
l’Autoritat emeti un informe sobre el Projecte de decret sobre la pescaturisme, el 
turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i 
continentals de Catalunya 
 
El Projecte de decret s’estructura en cinc articles, una disposició addicional, una 
disposició derogatòria, i una disposició final. 
 
Analitzat el Projecte, i la documentació de l’expedient que s’ha pogut consultar a través 
de l’enllaç facilitat pel Departament, vista la normativa vigent aplicable i d’acord amb 
l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’informa del següent. 
 
 

Antecedents 
 
La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, en l’article 5.f) estableix 
entre les seves finalitats 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 pescaturisme, el turisme pesquer i aqüícola 
i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya, va 
regular, com activitats complementàries del sector pesquer, les activitats vinculades 
totalment o parcialment amb la pesca marítima i l’aqüicultura que permetin millorar o 
complementar les rendes de les persones que integren el sector pesquer, amb la 
finalitat d’assolir la diversificació econòmica del sector i la promoció dels seus 
productes (article 1.1). 
 
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 pescaturisme, 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 fer el seguiment i control 
administratiu de les activitats i revisar el procediment de concessió de les 
autoritzacions. 
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Fonaments Jurídics 
 

 

I 
      

  (...) 
 
 

II 
 
El Projecte de decret té per objecte introduir determinades modificacions en el règim 
d’autoritzacions per al turisme aqüícola i en el Pla territorial de desenvolupament de 
l’activitat del turisme aqüícola a Catalunya, establir un model per fer el seguiment i 
control administratiu de les activitats i revisar el procediment de concessió de les 
autoritzacions. 
 
Aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
aquest projecte pot tenir des del punt de vista de la protecció de dades personals, 
entesa com tota informació sobre una persona física identificada o identificable. A 
aquestes efectes, l’article 4.1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del 
Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, 
RGPD)) afegeix que “ se considerará persona física identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.  
 
En aquest sentit, cal recordar que el tractament de les dades de les persones 
jurídiques no està sotmès a l’RGPD, tal i com preveu expressament el seu Considerant 
14: “El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relatives a 
persones jurídicas y en particular las empresas constituidas como persones jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”. 
 
Així queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol aspecte que no afecti 
informació relativa a persones física identificades o identificables. 
 
En aquest cas, l’article 1 el Projecte regula els subjectes que poden desenvolupar les 
activitats de pescaturisme, turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca i 
emplaçaments i  modifica l’article 4.1.b) i c) del Decret. 
 
Per be que les lletres b) i c) de l’article 4.1, que es modifiquen, es refereixen només a 
entitats (per tant persones jurídiques) la lletra a) de l’article 4.1 del Decret 87/2012 es 
refereix a les persones titulars de les autoritzacions, concessions i llicències de pesca, 
aqüicultura o marisqueig. Respecte aquestes persones serà d’aplicació la normativa 
de protecció de dades personals. 
 
Per altra banda, també serà d’aplicació respecte les dades de les persones que puguin 
actuar en representació de les entitats a les quals es refereixen les lletres b) i c) de 
l’article 4. 
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Dit això, s’examina, a continuació, aquelles previsions del Projecte de decret que tenen 
especial incidència en el dret fonamental a la protecció de dades personals, 
perspectiva des de la qual s’emet aquest informe. 
 
 

III 
 
L’article 2 del Projecte que modifica l’article 6.1 del Decret 87/2012 preveu que “Per a 
l’exercici de les activitats de pescaturisme, 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 (...)”.  
 
L’article 3 del Projecte que modifica l’article 7.2 del Decret 87/2012 explicita que 
“L’activitat de de turisme aqüícola es sotmet a autorització prèvia de la direcció general 
competent en matèria de política marítima i pesca sostenible.” 
 
El Projecte especifica quines són les dades que es demanen en la declaració 
responsable (article 6.2) i a la sol·licitud d’autorització prèvia (article 7.2). En concret 
hauran de contenir: 
 

a) Les dades identificatives de la persona que vol exercir l’activitat.  
b) La previsió de les activitats a desenvolupar i 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 preveu l’article 8 d’aquest Decret.  

 
El tractament d’aquestes dades, quan es tracti de persones físiques haurà d’adequar-
se a les previsions de l’RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) i 
adequar-se, entre d’altres, als principis de limitació de la finalitat (article 5.1.b) RGPD) i 
minimització de dades (article 5.1.c) RGPD). Segons aquests principis, les dades 
personals han d’ésser recollides amb fins determinats, explícits i legítims, no sent 
possible el seu tractament posterior de manera incompatible amb aquests fins 
(limitació de la finalitat), i han d’ésser adequades, pertinents i limitades al que és 
necessari per assolir aquests fins que justifiquen el seu tractament (minimització de 
dades). 
 
La previsió de tractar aquestes dades pot considerar-se adequada a la normativa de 
protecció de dades en la mesura que es concreta a les dades personals relatives a la 
identificació de la persona que la subscriu (i si escau del seu representant) i les 
necessàries per verificar el compliment dels requisits exigits, i la seva utilització es 
limita a allò necessari per a la tramitació dels procediments i la realització dels tràmits 
administratius determinats en el Projecte. 
 
No obstant això, a banda de dades identificatives, previsiblement també caldria 
preveure la recollida de les dades de contacte necessàries per a l’exercici de les 
funcions públiques vinculades al control de l’activitat. 
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Per altra banda, es troba a faltar també una referència a les dades identificatives i de 
contacte de les persones que actuen com a representants de les dades de les 
persones jurídiques que exerceixin les activitats regulades al decret. 
 
 

IV 
 
L’article 4 del Projecte modifica l’article 11 del Decret 87/2012. Entre altres aspectes, 
incorpora la necessitat d’incloure a la Memòria que s’ha de facilitar anualment al 
Departament, la facturació o ingressos bruts obtinguts en l’activitat desenvolupada i 
l’impacte econòmic sobre l’activitat principal. 
 
S’ha de tenir en compte que quan es tracti de persones físiques, facilitar aquesta 
informació sobre els ingressos de l’activitat desenvolupada a l’empara del Decret i 
també dels vinculats a l’activitat principal, resulta una mesura clarament intrusiva per a 
les persones afectades, atès que pot constituir una clara manifestació de la seva 
capacitat econòmica. 
 
Sens perjudici que l’exigència d’aquest tipus d’informació pugui resultar justificada en 
aquells casos en els quals l’exercici de les competències atribuïdes per la llei a 
l’administració ho requereixi (art. 6.1.e RGPD), no s’aprecia ni en el text del Decret ni a 
la memòria general una justificació de la necessitat de disposar d’aquest tipus 
d’informació per a l’exercici de les competències atribuïdes al Departament. Per això, i 
en virtut del principi de minimització (art. 5.1.c) RGPD), en el cas que es decideixi 
mantenir aquesta previsió, caldria clarificar l’interès públic perseguit amb la recollida 
d’aquesta informació. 
 

V 
 
A banda dels principis esmentats, caldrà tenir en compte també l’article 5.1.f) de 
l’RGPD, relatiu al principi d’integritat i confidencialitat, disposa el següent: 
 

“Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad 
adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.” 

 
D’acord amb aquest principi, cal implementar mesures tècniques i organitzatives 
adients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporta el tractament 
de la informació personal previst en el Projecte, tenint en compte l’estat de la tècnica, 
els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, 
així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les 
persones físiques afectades (articles 24 i 32 RGPD). 
 
Sobre l’adopció d’aquestes mesures, apuntar que l’RGPD estableix un model de 
seguretat que es fonamenta en la necessitat d’una avaluació de riscos prèvia per part 
del responsable per determinar quins són els riscos que es preveu objectivament que 
pugui generar el tractament i, a partir d’aquí, determinar i implementar les mesures de 
seguretat adients per fer-hi front. 
 
En aquest sentit, la Disposició addicional primera de l’LOPDGDD disposa: 
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 “1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse 
en caso de tratamiento de datos de carácter personal, para evitar su pérdida, 
alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del 
riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 
2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán 
aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que 
correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como 
impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o 
fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado. 
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán 
con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional 
de Seguridad.” 

 
Per tant, caldrà aplicar les mesures de seguretat establertes a l’Esquema Nacional de 
Seguretat, aprovat pel Reial decret 311/2022, de 3 de maig. en el tractament de la 
informació a què es refereix el Projecte. 
 

VI 
 

Pel que fa a la disposició derogatòria que deroga la disposició addicional i l’annex 2 
del Decret 87/2012, en concret, el fitxer de dades de caràcter personal denominat 
“Activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i aqüícola i demostracions de pesca”, la 
memòria general del projecte, de data 6 de juliol de 2022, exposa que amb l’entrada 
en vigor de l’RGPD desapareix l'obligació de notificar la inscripció de fitxers i “es crea 
en el seu lloc el Registre d'Activitats de Tractament, motiu pel qual resulta innecessari 
mantenir vigent la disposició addicional del Decret 87/2012, de 31 de juliol, en tant que 
el Registre d’activitats de tractament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural té publicat l’inventari d’activitats associades a les activitats de tractament 
derivades del Decret 87/2012, de 31 de juliol.”  
 
En aquest sentit, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, es 
valora positivament la derogació expressa de la Disposició addicional i l’annex 2 del 
decret 87/2012, i la incorporació del seu contingut al Registre d’activitats de tractament 
del departament, atès que això contribueix a l’adequació a l’RGPD i, en definitiva a la 
seguretat jurídica.   
 
 

Conclusió 
 
 
Examinat el projecte de decret sobre la sobre la pescaturisme, el turisme pesquer i 
aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya 
es podria considerar adequat a les previsions establertes a la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal, sens perjudici de les consideracions fetes en 
aquest informe. 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2022 
 


