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L’estudi Oportunitats de l’Economia Blava 
Solidària (EBS) a Catalunya defineix les bases 
estratègiques, identifica els reptes i aporta 
recomanacions per guiar l’impuls de l’economia 
blava social, solidària, inclusiva i sostenible 
a la costa catalana. L’objectiu és prioritzar 
oportunitats de negoci, la creació d’empreses 
i de llocs de treball de l’Economia Social i 
Solidària (ESS) en el marc de l’Economia Blava 
(EB) a Catalunya.

En particular, aquest estudi pretén ser font 
de propostes per a l’adopció de polítiques de 
gestió sostenible de l’economia blava en l’àmbit 
ambiental, econòmic i social, així com per al 
desenvolupament d’una economia (més) justa 
i solidària. Alhora, té la intenció d’aprofundir, 
disseminar i replicar, a través de la creació 
d’una plataforma d’EBS, les bones pràctiques 
desenvolupades a Catalunya i la Mediterrània, 
per fomentar una regió més inclusiva, pròspera i 
sostenible.

Els principals sectors econòmics analitzats 
en aquest informe són (I) el turisme costaner 
i marítim; (II) la pesca; (III) l’aqüicultura; (IV) 
conservació costanera i marina; (V) ports, 
nàutica, transport marítim, construcció 
i manteniment de vaixells; (VI) sectors 
emergents: energies marines, biotecnologia 
blava i mineria del fons marí.

Tant el present estudi, com el concepte d’EBS, 
s’emmarca en diferents iniciatives locals, 
estatals, europees i globals que posen en 
rellevància la importància de realitzar un canvi 
en la gestió dels recursos marins per emprendre 
la transició socioecològica. Especialment, 
l’EBS es recolza en l’Estratègia Marítima de 
Catalunya 20301. Per altra banda, aquest estudi 
és consistent amb els objectius establerts en el 

recent informe “Una Mar de Canvis”2 del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS) de la Generalitat de Catalunya, 
contribuint particularment en l’objectiu de 
“promoure i difondre el coneixement sobre les 
oportunitats de creixement en el marc medi 
marí i litoral”.

Més enllà de l’àmbit català, el present estudi 
s’emmarca en l’Estratègia Europea de 
Creixement Blau  (Blue Growth) coordinada 
per la Comissió Europea (CE) així com en les 
activitats desenvolupades per la Unió Pel 
Mediterrani (UpM). A més, aquest informe 
està directament vinculat a tres Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030: l’ODS 8 (promoure el creixement 
econòmic sostingut i el treball decent); l’ODS 
12 (garantir models de consum i producció 
sostenibles) i l’ODS 14 (conservar els oceans 
i els recursos marins), contribuint així de 
manera local a materialitzar les metes globals 
establertes per aconseguir a un món més just i 
sostenible.

1 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estratègia Marítima de Catalunya 2030. Pla Estratègic 2018-2021. Ge-
neralitat de Catalunya, Nov. 2018. 2 Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Una Mar de Canvis: Recomanacions per 
a Una Gestió Sostenible Del Medi Marí i Costaner. Generalitat de Catalunya, Dec. 2019. <http://cads.gencat.cat/web/.content/Docu-
ments/Informes/2019/pdf_20191231_Informe_MAR_DE_CANVIS_20-01-2020-web.pdf> 3 “Blue Growth”. European Commission, 28 
Sept. 2016, <https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en>
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2 Metodologia
La metodologia principal de l’estudi és la investigació secundària (desk study), complementada amb 
diverses entrevistes i debats de grup. El procés d’elaboració es divideix doncs en dues fases: primer 
s’ha desenvolupat una investigació exhaustiva de bibliografia rellevant per desenvolupar l’estat de la 
qüestió en l’àmbit conceptual i desglossat per sectors de l’Economia Blava i Solidària (EBS). Tot seguit, 
es realitza una anàlisi crític qualitatiu per identificar els possibles escenaris de futur i elaborar algunes 
recomanacions estratègiques per al foment de l’EBS a Catalunya. Aquesta anàlisi s’ha realitzat per a 
cada sector de l’economia blava considerant els següents criteris de valoració4:

4 En part basat en: Borzaga, C., Salvatori, G., & Bodini, R. “Social and Solidarity Economy and the Future of Work”, 2019*. https://doi.
org/10.1177/2393957518815300. *Aquest article es basa en un treball anteriorment publicat per l’OIT i està disponible a: <http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—coop/documents/publication/wcms_573160.pdf> (Copyright © International 
Labour Organization 2017.). Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 5(1), 37–57. 5 Subdirecció General 
d’Economia Social i Cooperatives (DGESCTA). El Sector Cooperatiu a Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1 Feb. 2015. <https://treball.
gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/01_-_que_es/imatges/Infografia-1-Febrer-2015.pdf>
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Nivell 
d’inversió 

econòmica

La necessitat d’un alt nivell d’inversió econòmic inicial pot frenar 
l’entrada dels actors de l’ESS, en general de mida més reduïda i 
amb menys capacitat de finançament si els comparem amb grans 
empreses i multinacionals tradicionals.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

Els sectors més complexos tecnològicament i/o que necessiten la 
compra o desenvolupament de patents protegides poden ser menys 
accessibles per als actors de l’ESS, amb capacitat de R+D més limitada 
en volum i durada.

Maduresa 
del sector 

Els sectors molt madurs, altament competitius i amb poc marge de 
benefici, poden ser poc atractius per als agents de l’ESS, amb un perfil 
habitualment més cooperatiu, menys agressiu comercialment i basat 
en productes o serveis menys estandarditzats.

Accés a 
capital humà 

Els sectors que necessitin treballadors molt especialitzats difícils de 
trobar al mercat laboral local poden ser més complicats per als actors 
de l’ESS que solen privilegiar treballadors disponibles localment.

Coneixement 
del context 

local 

Els sectors que exigeixen un bon coneixement de la realitat local i una 
relació propera amb les comunitats locals poden ser més favorables 
per als actors de l’ESS, amb millor capacitat d’interacció i integració en 
l’àmbit local.

Nivell 
de risc 

Els sectors emergents amb alt nivell de risc comercial, econòmic o 
tècnic poden ser menys atractius per als actors de l’ESS que solen tenir 
un perfil més conservador amb necessitat de garantir la seva solvència 
a curt, mitjà i llarg termini.

Orientació 
a serveis 

En general les empreses de l’ESS solen ser més actives en activitats 
relacionades amb serveis (56% de les cooperatives a Catalunya són 
del sector serveis5), on preval la quantitat, qualitat i compromís dels 
treballadors.

ANÀLISI DEL POTENCIAL D’INTEGRACIÓ A L’EBS
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El medi ambient marí, estenent-se pel 70% 
de la superfície del planeta, sosté la vida de 
nombroses comunitats. Avui, en un context 
d’emergència climàtica, la urgent transició global 
cap a una economia verda baixa en carboni i 
eficient en l’ús dels recursos no és possible a 
menys que mars i oceans siguin part clau de 
la transformació6. En aquest marc sorgeix el 
concepte d’Economia Blava (EB) per a descriure 

el conjunt d’activitats humanes que depenen de 
la mar i/o estan fonamentades en les interaccions 
terra-mar en el context del desenvolupament 
sostenible7. L’Economia Blava Sostenible proposa 
l’extracció del valor dels oceans i de les regions 
costaneres per part de les societats i comunitats 
humanes de manera que estigui en equilibri 
amb la capacitat a llarg termini dels oceans per 
suportar aquestes activitats.

3.1. L’ECONOMIA BLAVA

6 United Nations Environment Programme, Green Economy in a Blue World, 2012. 7 Union for the Mediterranean, ‘Ministerial De-
claration on the Blue Economy’, 2015.

10
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L’Economia Social i Solidària (ESS) ressorgeix 
amb força des dels anys vuitanta, un segle 
després dels seus orígens com a economia 
social. D’essència sovint contracíclica, s’imposa 
com a alternativa per abordar els profunds 
canvis econòmics, ecològics, tecnològics 
i demogràfics que amenacen en reduir 
les oportunitats de treball decent, en una 
època en la qual la demanda d’ocupació està 
augmentant i les desigualtats econòmiques 
són majors que mai8. Aquesta economia plural 
comprèn una gran varietat d’iniciatives que 

desenvolupen una activitat econòmica des 
de l’emprenedoria col·lectiva amb una clara 
voluntat transformadora, integrant per a això 
criteris socials i ambientals en els seus valors, 
la seva organització i les seves activitats9. 
Nacions Unides defineix l’ESS com un conjunt 
ampli d’organitzacions i empreses orientades 
específicament a la producció de béns, serveis 
i coneixement, perseguint al mateix temps 
objectius econòmics i socials i fomentant la 
solidaritat10.

3.2. L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

8 Carlo Borzaga, Gianluca Salvatori, and Riccardo Bodini, ‘Social and Solidarity Economy and the Future of Work’, Journal of Entre-
preneurship and Innovation in Emerging Economies, 5.1 (2019), 37–57. 9 Comissió d’Ecologia de la Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya, ‘Emergencia climática, respuestas y alternativas de la Economía Social y Solidaria’, El Salto <https://www.elsaltodiario.
com/mecambio/el-papel-de-la-economia-social-y-solidaria-ante-la-emergencia-climatica>. 10 United Nations, ‘Social and Solidarity 
Economy and the Challenge of Sustainable Development (A Position Paper by the United Nations Inter-Agency Task Force on Social 
and Solidarity Economy)’, 2014 <http://unsse.org/wp-content/uploads/2014/08/Position-Paper_TFSSE_Eng1.pdf>.

3 Marc Conceptual
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4 Anàlisi sectorial de l’economia 
blava catalana
En aquest capítol es desenvolupa una anàlisi de l’estat social, econòmic i ambiental dels principals 
sectors de l’economia blava a Catalunya, amb l’objectiu d’identificar oportunitats i reptes pels actors de 
l’Economia Social i Solidària.

4.1.1. Estat del sector11

L’Estratègia de Creixement Blava de la Unió 
Europea12  (coneguda comunament com la 
(“Blue Growth Strategy”) identifica el turisme 
costaner i marítim com una àrea amb un 
potencial especial per fomentar una Europa 
intel·ligent, sostenible i integradora, sent doncs 
el sector marítim més important en termes de 
valor afegit brut i d’ocupació. A Catalunya el 
turisme és un sector clau: l’any 2019, el conjunt del 
territori va rebre un total de 19,3 milions de turistes 
estrangers, un 0,8% més que l’any anterior, amb 
un augment de la despesa del 4,3% respecte a 
l’any 2018. El sector turístic representa l’11% del PIB 
i el 13,5% del total d’ocupació de Catalunya13 . Per 
altra banda però, la taxa de temporalitat del sector 
es situa en un 31% superant la del conjunt de 
l’economia catalana que se situa en un 22%14.

Tanmateix, el turisme costaner i marítim s’està 
enfrontant a importants desafiaments tant 
a escala local com global. Els oceans i litorals 
són espais cada vegada més cobdiciats com a 
recursos estratègics tant per als estats com per 
les empreses, ja que sustenten gran part de la 
població i l’economia mundial15. A més, el turisme 
en general, i el costaner i marítim en particular, 
han de continuar assolint els objectius, alhora 
que augmentant els seus esforços, envers la 
sostenibilitat actualment definits en el marc de 
l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus Objectius de 
Desenvolupament sostenible (ODS). Com en 
altres sectors econòmics, es requereix una anàlisi 
i monitoratge de les activitats turístiques per 
avaluar el compliment d’aquests objectius, la 

implicació del sector i les estratègies alternatives 
que permetin un millor compliment dels ODS.

4.1.2. Actors del sector

El desenvolupament sostenible de les 
destinacions turístiques no es pot entendre 
sense la implicació i integració de les empreses 
i altres entitats que conformen el sector16. El 
sector privat (a través de les seves associacions 
professionals) juntament amb els organismes de 
gestió turística (Agència Catalana de Turisme, 
Turisme de Barcelona, etc.), la població d’acollida 
i els mateixos turistes, els qui cada vegada amb 
més freqüència demanden productes, serveis i 
experiències autèntiques i sostenibles, basades 
en la protecció del patrimoni cultural i natural de 
les regions d’acollida, tracen línies de treball cap 
a la gestió sostenible de la destinació.

La governança sostenible d’aquestes 
destinacions, més enllà de les competències 
de governs i administracions, s’ha convertit 
en un altre dels reptes actuals de la indústria 
turística. Donada la complexitat d’àmbits als 
quals afecta el desenvolupament de l’activitat 
turística i la transversalitat del sector, l’acció 
pública ha de tenir en compte aquest caràcter 
transversal i interdepartamental adequant les 
diferents competències i marcs reglamentaris i 
jurídics als objectius perseguits per aconseguir 
implementar les bases d’una estratègia de 
turisme compromès amb la sostenibilitat i la 
societat. Catalunya en aquest sentit destaca per 
una xarxa d’agents públics implicats en el sector 
turístic, amb àmplia experiència.

En la conjunció de les dues economies es 
troba un concepte i àmbit d’acció integrador: 
l’Economia Blava Solidària (EBS). Aquest nou 
camp persegueix un aprofitament integral, 
intel·ligent i sostenible dels recursos marins 
i de les zones costaneres amb la perspectiva 
i principis de l’ESS. Donat el potencial que 
l’economia social i solidària té com a eix 
vertebrador de la lluita per una economia blava 
sostenible, social, solidària, inclusiva i ecològica 
a la costa catalana, aquest estudi pretén 
establir les bases teòriques i dinamitzar aquest 
(nou) camp d’acció, identificant les àmplies i 
estimulants àrees d’experimentació, cooperació 
i generació d’activitat i ocupació obertes 
per aquesta conjunció, així com estimular 
l’articulació d’actors clau per generar sinergies 
i aprofitar l’impacte multiplicador de les dues 
economies en el territori català i, a major escala, 
a la conca mediterrània.

3.3. UN NOU CAMP INTEGRADOR: L’ECONOMIA BLAVA SOLIDÀRIA

4.1. TURISME COSTANER I MARÍTIM

11 Donat que la redacció d’aquest informe es desenvolupa a inicis del 2020, té com a referència la situació pre-Covid-19. Poc es 
coneix encara dels impactes i les possibles implicacions futures de la crisi del sector més enllà dels seus efectes immediats en la 
paralització mundial de l’activitat turística. 12 “Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y 
marítimo”, Comisión Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0086&from=ES>. 13 Dades 
disponibles a: <http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2019/arxius/
Resum_resultats_anuals_2019.pdf> 14 Ibid. 15 Tonazzini, D., Fosse, J., Morales, E., González, A., Klarwein, S., Moukaddem, K., Louveau, 
O. (2019) Blue Tourism. Towards a sustainable coastal and maritime tourism in world marine regions. Edited by eco-union. Barce-
lona. 16 Azcárate T., Benayas J., Nerilli G. y Justel A., 2019. “GUIA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE. Retos del sector turístico ante la 
Agenda 2030”, REDS, Madrid.

15
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17 Generalitat de Catalunya - Departament d’empresa i Coneixement. Catalunya es converteix en la primera destinació turística inte-
gral a nivell mundial en aconseguir la certificació biosphere. Nov. 2015, <www.empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=288380> 
18 Instituto de Turismo Responsable. “Cónocenos.” Biosphere Responsible Tourism, 2018, <www.responsibletourisminstitute.
com/es> 19 “Inicio | OMT.” UNWTO, <www.unwto.org/es> 20 Hocking, Tim. “Acerca Del GSTC.” Global Sustainable Tourism Coun-
cil (GSTC), 2017, <www.gstcouncil.org/acerca-del-gstc/?lang=es> 21 Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Turisme. “Plan 
Estratégico de Turismo de Cataluña 2018-2022.” Act.Gencat.Cat, 2018, <www.act.gencat.cat/que-somos/plan-estrategico-de-turis-
mo-de-2018-2022/?lang=es> 22 Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Turisme. “Plan de Marketing Turístico de Cataluña 
2018-2022.” Act.Gencat.Cat, 2018, <www.act.gencat.cat/que-somos/plan-de-marketing-turistico-de-catalunya-2018-2022/?lang=es> 
23 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 2018-2021’, 2018.  24 “Una estrategia europea para un mayor crecimien-
to y empleo en el turismo costero y marítimo”, Comisión Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:-
52014DC0086&from=ES>.

4.1. TURISME COSTANER I MARÍTIM

4.1.3. Polítiques de turisme sostenible 

L’estratègia turística a Catalunya parteix de 
la definició de turisme responsable segons la 
Declaració de Cape Town (2002) i la Carta de 
turisme responsable de Barcelona (2010), la 
qual es tradueix en la redacció del document “La 
visió del turisme responsable a Catalunya 2020: 
la Declaració de Barcelona”17. 

El 2011, Catalunya es converteix en la primera 
destinació integral a escala mundial en rebre la 
certificació Biosphere Responsible Tourism18, en 
el marc de l’Organització Mundial del Turisme19  
(OMT) i del Consell Global de Turisme Sostenible20 

(GSTC). Aquest sistema de certificació estableix 
criteris de qualitat sobre el medi ambient i 
inclou altres criteris de sostenibilitat com són la 
responsabilitat social, la conservació dels béns 
culturals, la satisfacció de les expectatives dels 
turistes sobre la destinació i la millora de la 
qualitat de la població local.

Per altra banda, el Pla Estratègic de Turisme 
de Catalunya 2018-202221 (PETC) i el Pla 
de Màrqueting de Turisme 2018-202222 , 
identifiquen el trobar l’equilibri entre la quantitat 
i la qualitat del turisme com el principal repte 
que ha d’afrontar Catalunya en aquest àmbit. 
Paral·lelament a aquests plans estratègics de 
turisme, el 2016 es publica l’Estratègia Marítima 
de Catalunya23. Segons aquesta estratègia, per 
aconseguir un major grau de sostenibilitat en el 
sector del turisme costaner i marítim a Catalunya 
cal implementar línies estratègiques d’actuació 
en quatre àmbits destacats:

· Desenvolupament sostenible, integrat i 
harmònic de l’economia blava, respectuós 
amb el conjunt dels usos del mar.
· Ecosistemes marins resilients i plenament 
funcionals.
· Millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
· Un marc de governança innovador que 
doni impuls a l’estratègia i garanteixi la seva 
operativitat.

4.1.4. Reptes i oportunitats

La Comissió Europea, en la seva comunicació del 
2014 “Una estratègia europea per a un major 
creixement i ocupació en el turisme costaner i 
marítim”24, assenyalava que el turisme costaner 
i marítim presentava, entre altres, els següents 
reptes: millorar la base de coneixements; fer 
front a la volatilitat de la demanda; superar la 
fragmentació del sector; fomentar les capacitats 
i la innovació; i reforçar la sostenibilitat, abordant 
les pressions mediambientals i promovent una 
oferta innovadora, sostenible i d’alta qualitat.

4 Anàlisi sectorial de l’economia blava catalana
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Nivell 
d’inversió 

econòmica

Molts serveis en el sector turístic (restauració, agències de viatges, 
turisme actiu o de natura, etc.) no necessiten grans inversions, 
facilitant l’entrada d’actors de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

En general el sector no exigeix accés a tecnologia complexa, facilitant 
l’entrada d’actors de l’ESS, encara que la digitalització pot ser 
disruptiva.

Maduresa 
del sector 

El sector turístic és molt madur a Catalunya però altament flexible 
i amb demandes de serveis molt diversos pel que facilita l’entrada 
d’actors de l’ESS.

Accés a 
capital humà 

El sector no requereix de treballadors altament especialitzats afavorint 
l’entrada d’actors de l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

El sector turístic requereix un alt coneixement del context local i per 
tant això facilita l’entrada d’actors de l’ESS que solen tenir una forta 
base social a la comunitat.

Nivell 
de risc 

Encara que en constant creixement, el turisme és un sector altament 
vulnerable a crisis globals (ex: Covid-19).

Orientació 
a serveis 

L’orientació significativa del turisme cap als serveis facilita l’entrada 
d’actors de l’ESS.

Valoració 
global

En general, la diversitat de necessitats del sector juntament amb la 
possibilitat d’entrar a la indústria sense gaire inversió amb treballadors 
de tots nivells de qualificació posiciona el turisme com un sector amb 
molt potencial per integrar l’ESS.

4.1.5. Integració de l’EBS en el sector turístic

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula.

25 “Covid-19: Ante Todo, Las Personas.” UNWTO, 2020, <www.unwto.org/es/turismo-covid-19> 

4.1.6 Situació actual i futur post-Covid

La situació actual mundial (a març de 2020) 
enfront de la pandèmia Covid, està tenint un fort 
impacte en tot el sector turístic. La repercussió 
en l’activitat econòmica i en l’ocupació queda 
ja actualment patent amb el tancament total 
d’establiments i activitats turístiques, recreatives 
i d’oci de tota mena25. En un escenari de crisi, 
és el moment d’apostar per un canvi de model 
turístic i incentivar el desenvolupament de 

nous productes i serveis que donin resposta als 
reptes del sector, potenciant la sostenibilitat 
social i ambiental. En aquest context, estem 
davant un moment excel·lent per a la creació 
d’aliances i la cooperació del sector turístic i d’oci 
del litoral català, amb les entitats, associacions i 
cooperatives que integren l’ESS, marcant línies 
de treball i accions conjuntes per a no només 
superar les dificultats actuals, sinó també per 
afrontar els reptes futurs.

EXEMPLE DE BONES PRÀCTIQUES

INOUT
És un hostel que es troba a la ciutat de Barcelona que destaca per la seva tasca 
integradora i social d’inserció laboral de persones amb capacitats diverses i pel seu 
compromís amb l’entorn i la sostenibilitat.

             Més info: https://www.inouthostel.com/ 

4.1. TURISME COSTANER I MARÍTIM 4.1. TURISME COSTANER I MARÍTIM
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4.2. PESCA

4.2.1. Estat del sector

Els resultats de l’Informe econòmic anual 
de 2019 sobre l’estat de la flota pesquera de 
la Unió Europea (UE)26 , relatius a l’any 2017, 
indiquen que la rendibilitat de la flota es va 
mantenir pràcticament estable. Pel que fa a 
la situació econòmica de les flotes que operen 
concretament a la mar Mediterrània, observem 
que aquestes semblen estar recuperant nivells 
de rendibilitat no assolits des de fa molts anys, tot 
i que cal destacar que la variació entre països és 
elevada.
 
En relació a la situació a Espanya, l’Informe del 
sector pesquer espanyol de 201927, publicat per 
la Confederació Espanyola de Pesca (Cepesca), 
recull un continu ajust del sector en els últims 
anys. Catalunya, per la seva banda, manté un 
sector pesquer robust i vital per al teixit 
econòmic de les seves poblacions costaneres, 
molt necessari per al desenvolupament de la 
seva economia blava. No obstant això, el sector 
pesquer català no és aliè a les tendències 
generals de sector a escala nacional. De fet, el 
nombre d’embarcacions que operen en territori 
català s’ha reduït a gairebé la meitat en només 
setze anys28. D’acord amb aquesta tendència, 
tant les captures totals com la recaptació 
econòmica (a valors constants) del sector 
pesquer català s’han desplomat des de mitjans 
de la dècada de 1990. Tot i que cal destacar que a 
petita escala, succeeix tot el contrari: el 2018, les 
captures totals de la flota pesquera catalana29, van 
augmentar fins a les 27.303 Tm (+5,9% respecte a 
2017), el que va possibilitar una major recaptació 
econòmica, propera als 103 milions d’euros 
(+1,7%), tot i l’abaratiment del’ preu mitjà del peix 
fins als 3,77 euros / kg (-3,8%).

4.2.2. Actors del sector

Segons l’Estratègia Marítima de Catalunya30, 
la pesca marítima de la regió es caracteritza per 
ser eminentment de proximitat i costanera. El 
sector està format majoritàriament per pimes i 
empreses familiars, sovint armadors d’una sola 
embarcació en la qual solen treballar un o més 
membres de la mateixa família. Aquest, està 
estructurat en 32 confraries de pescadors, tres 
federacions territorials i una Federació Nacional 
Catalana de Confraries de Pescadors31.
 
Cal destacar també, els Grups d’Acció Local 
Pesquers (GALP), associacions publicoprivades 
formades per representants dels sectors pesquer 
i aqüícola que treballen per implementar 
una Estratègia de Desenvolupament Local 
Participativa (EDLP) a la seva zona32. Actuen, 
per tant, com a dinamitzadors del territori. 
Actualment, hi ha dos GALP a Catalunya: Terres 
de l’Ebre i Costa Brava. Aquests s’han erigit com 
a eines per desenvolupar l’economia blava al 
territori que pivoten al voltant de la pesca i ja 
estan donant resultats molt positius pel que fa a 
la governança i l’impacte de les seves accions en 
el territori33.

26 Natacha Carvalho, Michael Keatinge, and Jordi Guillen, The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 19-06), 
2019, p. 496 <publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117567/2019_aer_fleet-final_identifiers.pdf>. 27 Confederación 
Española de Pesca, Informe del sector pesquero español 2019, 2019, p. 29 <https://cepesca.es/wp-content/uploads/2019/06/INFOR-
ME-SECTOR-PESQUERO-ESPAN%CC%83OL-2019.pdf>. 28 Generalitat de Catalunya - Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. “Situació de La Flota Pesquera.” Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Dec. 2019,  <http://agricul-
tura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_flota_pesquera/dar_estadistiques/dar_situacio_flota_pesquera/ > 29 Generalitat de Catalunya 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. “Dades Totals de Captures de La Pesca a Catalunya.” Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Dec. 2019,  <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pesca_
subhastada/dar_subhasta_llotges_catalanes/> 30 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, and De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 2018-2021’, 2018. 31 Ibid.
32 D’acord amb la definició donada per la Red Española de Grupos de Pesca, que ofereix també un mapa dels GALP constituïts a 
Espanya en el període FEMP: <https://regp.pesca.mapama.es/regp/galp>. 33 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 
2018-2021’, 2018.

4 Anàlisi sectorial de l’economia blava catalana

4.2. PESCA



2322

ECONOMIA BLAVA SOLIDÀRIA A CATALUNYA

Nivell 
d’inversió 

econòmica

Molts serveis en el sector turístic (restauració, agències de viatges, 
turisme actiu o de natura, etc.) no necessiten grans inversions, 
facilitant l’entrada d’actors de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

En general el sector no exigeix accés a tecnologia complexa, 
facilitant l’entrada d’actors de l’ESS, encara que la digitalització 
pot ser disruptiva.

Maduresa 
del sector 

El sector turístic és molt madur a Catalunya però altament flexible 
i amb demandes de serveis molt diversos pel que facilita l’entrada 
d’actors de l’ESS.

Accés a 
capital humà 

El sector no requereix de treballadors altament especialitzats 
afavorint l’entrada d’actors de l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

El sector turístic requereix un alt coneixement del context local i per 
tant això facilita l’entrada d’actors de l’ESS que solen tenir una forta 
base social a la comunitat.

Nivell 
de risc 

Encara que en constant creixement, el turisme és un sector 
altament vulnerable a crisis globals (ex: Covid-19).

Orientació a 
serveis 

L’orientació significativa del turisme cap als serveis facilita l’entrada 
d’actors de l’ESS.

Valoració 
global

En general, la diversitat de necessitats del sector juntament amb 
la possibilitat d’entrar a la indústria sense gaire inversió amb 
treballadors de tots nivells de qualificació posiciona el turisme 
com un sector amb molt potencial per integrar l’ESS.

EXEMPLE DE BONES PRÀCTIQUES

4.2.3. Polítiques sectorials

D’acord amb l’Informe del sector pesquer 
espanyol 201934 , el sector ha abordat un procés 
de modernització i professionalització en l’àmbit 
nacional en els últims vint anys, tant des del 
punt de vista econòmic, com ambiental i social. 
Al llarg dels últims anys s’ha anat reduint l’esforç 
pesquer davant la situació preocupant de moltes 
de les espècies principals a les pesqueries de la 
Mediterrània.
 
En aquesta línia també sembla apuntar el nou 
Fons Marítim i Pesquer Europeu (FMPE 2021-
2027)35, qui seguirà donant suport al sector 
pesquer europeu perquè adopti pràctiques de 
pesca més sostenibles, prestant especial atenció 
al suport dels petits pescadors, reforçant així 
l’impacte ambiental d’aquest fons, centrant-se en 
la protecció dels ecosistemes marins, contribuint 
així a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

4.2.4. Reptes i oportunitats

D’acord amb els desafiaments del sector a 
escala nacional, els reptes principals de la pesca 
catalana són la reducció de la sobrepesca i la 
millora de la comercialització. Com apunta 
l’Estratègia Marítima de Catalunya36 , el Govern 
català, per tal de donar resposta a aquests reptes, 
s’ha dotat d’un nou model de gestió pesquera 
innovador adaptat a les característiques i les 
necessitats de l’activitat pesquera del nostre 
país i basat en els antics mecanismes de 
governança previs a la industrialització del sector. 
Sobre la base d’experiències d’èxit recents, 
com el Pla de gestió de la sonsera al litoral 
català37  (que ha estat prorrogat fins 2021)38, s’ha 
identificat la necessitat de prioritzar el treball en 
l’àmbit de la governança, concretament en el 
desenvolupament d’esquemes participatius de 
gestió pesquera basats en la corresponsabilitat 
(co-gestió).

34 Confederación Española de Pesca, Informe del sector pesquero español 2019, 2019, p. 29. 35 La proposta de la Comissió Europea 
respecte a la pesca i l’economia marítima per al pròxim pressupost a llarg termini de la UE 2021-2027 es pot consultar aquí: <https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4104> 36 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i Afers Marí-
tims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 2018-2021’, 
2018. 37 ‘Ordre APM/445/2018 per la que es prorroga la vigència del Pla de gestió de la sonsera en el litoral català aprovada per l’Ordre 
AAM/87/2014, del 20 de març (Boletín Oficial del Estado), <https://boe.es/boe/dias/2018/05/03/pdfs/BOE-A-2018-5988.pdf>. 38 Ibid.

ANÀLISI DEL POTENCIAL D’INTEGRACIÓ A L’EBS4.2.5. Potencial de la EBS en el sector

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula:

Confraria de pescadors de l’Escala
és una confraria preocupada per la sostenibilitat del medi i la qualitat en les 
captures, treballa amb algunes de les principals arts pesqueres, com ara la tècnica 
de l’encerclament, del palangre i del tresmall.

             Més info: http://www.cpescala.cat/index.php
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Nivell 
d’inversió 

econòmica

El sector de l’aqüicultura requereix un fort nivell d’inversió per la 
qual cosa dificulta l’entrada de petites entitats de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

Les entitats del sector aqüícola sovint han d’invertir en R + D i 
noves tècniques per seguir sent competitives i intentar solucionar 
els problemes de salut derivats de la cria de peixos, fet que pot 
dificultar l’entrada d’entitats de l’ESS.

Maduresa 
del sector 

Es tracta d’un sector prou desenvolupat a Espanya i Catalunya el 
que dificulta l’entrada d’entitats de l’ESS.

Accés a 
capital humà 

El sector requereix d’un mix de capital humà especialitzat i no 
especialitzat el que dóna certa facilitat per a l’entrada d’entitats 
de l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

Entitats aqüícoles amb major coneixement del context local estan 
millor posicionades per desenvolupar negocis sostenibles i tenir 
acceptació social.

Nivell
de risc 

Segons el tipus de cria i mode de producció, les poblacions de 
peixos són altament vulnerables a patògens, amb significant nivell 
de risc.

Orientació a 
serveis 

No està orientat a serveis, però es pot beneficiar de la venda 
directa i turisme cultural.

Valoració 
global

En general, l’aqüicultura requereix un nivell d’inversió significant, 
amb cert nivell de risc i impactes ambientals creixents, el que pot 
frenar l’entrada d’entitats de l’ESS.

4.3.1. Estat del sector

L’informe econòmic de 2018 del sector de 
l’aqüicultura de la UE39 mostra un sector fort i 
en creixement. Concretament, a Catalunya les 
explotacions aqüícoles van generar el 2019 un 
volum de producció de més de 8.500 tones, 
nombre que reflecteix la notable recuperació del 
sector en el període 2013-2018, tant en el volum 
de producció com en la recaptació, havent-se vist 
aquesta última gairebé duplicada durant aquest 
període. No obstant això, les dades de 2019 
reflecteixen una notable baixada de la producció 
respecte a l’any anterior.

4.3.2. Actors del sector

Avui dia, l’aqüicultura d’espècies marines a 
Catalunya es practica en muscleres i parcs de 
cultiu ubicats a les badies de delta de l’Ebre, i en 
bats i long-lines en mar obert al llarg del litoral 
català. No obstant això, els fenòmens associats 
al canvi climàtic ocasionen cada vegada més 
problemes en els cultius aqüícoles de les badies 
de delta de l’Ebre, fent que sigui imprescindible 
desenvolupar polítiques d’adaptació i mitigació 
per garantir la sostenibilitat d’aquests cultius en 
el futur.

4.3.3. Reptes del sector

A la Mediterrània i el Mar Negre, s’ha reiterat en 
diverses ocasions la necessitat de desenvolupar 
una aqüicultura sostenible per garantir la 
seguretat alimentària. Reconeixent aquesta 
tendència creixent i de conformitat amb el 
seu mandat, la Comissió General de Pesca 
de la Mediterrània / FAO va publicar el 2018 
l’Estratègia per al desenvolupament sostenible 
de l’aqüicultura al Mediterrani i el Mar Negre. 
S’hi preveu un futur per a l’aqüicultura de la 
Mediterrània i el Mar Negre40 on s’assoleixen 
unes regles de joc uniformes i s’assegura 
la promoció del sector perquè sigui més 
competitiu, sostenible, productiu, rendible i 
equitatiu. Sobre la base de tres objectius i dels 
productes i activitats connexos, l’estratègia 

s’aplicarà com a part d’un procés que sigui 
compatible amb les estratègies nacionals 
i supranacionals d’aqüicultura dels països 
riberencs de la Mediterrània i el Mar Negre:

· Crear un marc reglamentari i administratiu 
eficient per assegurar el desenvolupament 
sostenible de l’aqüicultura.
· Millorar les interaccions entre l’aqüicultura i el 
medi ambient, garantint al mateix temps la salut 
i el benestar dels animals.
· Facilitar l’aqüicultura orientada al mercat i 
millorar la percepció del públic.
 
Pel que fa a Catalunya el repte resideix en 
aconseguir un desenvolupament sostenible del 
sector aqüícola català tenint en compte tant la 
seva situació actual com potencial considerant 
també els riscos a què està sotmesa la producció 
aqüícola i les potencials pèrdues econòmiques 
associades.

39 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), Economic Report of the EU Aquaculture Sector (STECF-18-19) 
(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018), p. 417 <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
7f9c98f0-0fe4-11e9-81b4-01aa75ed71a1>. 40 Food and Agriculture Organization of the United Nations, ‘Strategy for the sustainable 
development of Mediterranean and Black Sea aquaculture’, 2018 <http://www.fao.org/3/I9766EN/i9766en.pdf>. 

4.3.4. Potencial de l’EBS en el sector

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula:

EXEMPLE DE BONES PRÀCTIQUES

Confraria de pescadors de Roses
És una confraria que destaca per la seva activitat d’Aqüicultura marina. Aquesta 
conta amb diverses gàbies la producció de les quals es ven directament a la llotja.
            

              Més info: http://www.confrariapescadorsroses.cat/ 
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4.4.1. Estat del sector

En aquest context, la UE i els seus Estats 
membres han desenvolupat en els darrers anys 
diferents estratègies a favor de la protecció i 
conservació del medi marí, amenaçat per la 
contaminació de l’aigua i l’eutrofització, la pèrdua 
de diversitat biològica, el desenvolupament urbà, 
el deteriorament del paisatge i l’erosió costanera41. 
Les estratègies marines són l’instrument de 
planificació creat a en el de la Directiva europea 
sobre l’estratègia marina de 200842. Aquesta 
Directiva estableix, entre altres consideracions, la 
necessitat d’aplicar un enfocament ecosistèmic a 
la gestió de les activitats humanes al temps que 
es fa possible un ús sostenible dels béns i serveis 
marins per a les generacions actuals i futures, 
donant prioritat a assolir o mantenir un bon 
estat mediambiental del medi marí comunitari, 
perseverar en la seva protecció i conservació i 
evitar un nou deteriorament.
 
A Espanya, seguint la implementació de la 
Directiva Europea, es va crear la Comissió 
Interministerial d’Estratègies Marines (CIEM). Les 
principals funcions de la CIEM estan destinades 
a l’elaboració, aplicació i seguiment de la 
planificació del medi marí. Així mateix, es va crear 
la figura de l’Àrea Marina Protegida (AMP)43 , que 
sorgeix com una de les categories de classificació 
d’espais naturals protegits. Un altre instrument 
utilitzat per a la conservació marina i costanera 
a la UE és l’Ordenació de l’Espai Marítim (OEM). 
Totes dues són eines amb què es compta per a la 
implementació de la Política Marítima Integrada 
(PMI) de la UE. Aquesta política, vetlla perquè la 
pressió conjunta de les activitats que es donen en 
el medi marí es mantingui en nivells compatibles 
amb un bon estat ambiental. En aquest context, 
a Espanya, la Direcció General de Sostenibilitat de 
la Costa i de la Mar, com a autoritat competent, 
elaborarà un Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim 
(POEM) per a cadascuna de les demarcacions 
marines espanyoles.
 
El litoral català, d’acord amb la divisió establerta 
per la Llei 41/2010 de protecció de medi marí44, 

queda inclòs en la demarcació marina llevantí-
balear. L’estratègia per a aquesta demarcació, 
la qual és el marc general a què s’han d’ajustar 
les diferents polítiques sectorials i actuacions 
administratives amb incidència en el medi marí, 
inclou l’avaluació de l’estat ambiental de les 
aigües, la determinació del bon estat ambiental, 
la fixació dels objectius mediambientals a 
aconseguir un programa de seguiment i un 
programa de mesures per assolir aquests 
objectius.

4.4.2. Actors del sector

A escala mediterrània, caldria destacar com a 
actor regional el Centre de Cooperació de la 
Mediterrània de la IUCN (IUCN-Med)45, amb més 
de 200 membres a la regió mediterrània, entre 
els quals es troben la majoria d’estats riberencs 
de la mar Mediterrània, entitats governamentals 
i ONGs d’àmbit nacional i internacional. Cal 
ressaltar també a MedPan, xarxa de gestors 
d’Àrees Marines Protegides de la Mediterrània46, 
la missió és promoure, a través d’un plantejament 
associatiu, la sostenibilitat i el funcionament 
d’una xarxa d’AMPs a la Mediterrània que 
siguin ecològicament representatives, estiguin 
connectades i es gestionin eficaçment per 
ajudar a reduir el ritme actual de pèrdua de la 
biodiversitat marina.
 
A Espanya, la Llei 41/2010, de protecció del medi 
mar47 crea formalment la Xarxa d’Àrees Marines 
Protegides d’Espanya (Rampe), alhora que regula 
i estableix quins són els seus objectius, els espais 
naturals que la conformen i els mecanismes per 
a la seva designació i gestió. D’altra banda, en 
l’àmbit de la conservació a Catalunya, destaca la 
Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)48, 
entitat sense ànim de lucre formada per 143 
organitzacions membre de diversa tipologia. La 
XCN, nascuda el 2019, promou la conservació del 
patrimoni natural, cultural i paisatgístic i la gestió 
sostenible del territori, mitjançant la participació 
i implicació social, representant i donant suport a 
les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental 
de Catalunya.

46 Per a més informació sobre la xarxa MedPAN, es recomana visitar el seu lloc web oficial: <http://medpan.org/>  47 ‘Ley 41/2010, de 
29 de diciembre, de protección del medio marino’ (Boletín Oficial del Estado). 48 Per a més informació sobre la Xarxa per a la Con-
versació de la Natura, es recomana visitar el seu lloc web oficial: <https://xcn.cat/>.

4.4.3. Reptes del sector

La conservació costanera i marina catalana pot 
assumir com a propis els objectius ambientals 
del segon cicle (2018-2024) de l’Estratègia Marina 
llevantí-balear49, considerant que el litoral català 
queda inclòs en aquesta demarcació marina.

Aquests objectius són:
· Protegir i preservar el medi marí, incloent-hi la 
seva biodiversitat, evitar el seu deteriorament i 
recuperar els ecosistemes marins a les zones que 
s’hagin vist afectats negativament.
· Prevenir i reduir els abocaments al medi 
marí, amb vista a eliminar progressivament la 
contaminació del medi marí, per vetllar perquè 
no es produeixin impactes o riscos greus per a la 
biodiversitat marina, els ecosistemes marins, la 
salut humana o els usos permesos de la mar.
· Garantir que les activitats i usos en el medi marí 
siguin compatibles amb la preservació de la seva 
biodiversitat.

49 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “Estrategia Marina. Demarcación Marina Levantino-Balear: Parte V. 
Objetivos Ambientales”, 2012. <https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/em_levantino_balear_objeti-
vos_tcm30-130928.pdf>
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Submón
És una entitat que treballa per a conservar la biodiversitat marina i per assolir un 
ús sostenible del medi marí, promovent un canvi en la relació de la societat amb el 
mar, amb actuacions in situ i utilitzant i transmetent coneixement.

              Més info: https://www.submon.org/

Nivell 
d’inversió 

econòmica

Es poden exercir iniciatives de conservació sense necessitat de 
molta inversió inicial el que facilita l’entrada d’entitats de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

Es poden exercir iniciatives de conservació sense necessitat de 
desenvolupament de R+D el que facilita l’entrada d’entitats de l’ESS.

Maduresa 
del sector 

El sector de la conservació no és tan madur com altres sectors i un 
pilar bàsic és la conscienciació ciutadana el que facilita l’entrada 
d’entitats de l’ESS.

Accés a 
capital humà 

El sector requereix d’un mix de capital humà especialitzat i no 
especialitzat el que dóna certa facilitat per a l’entrada d’entitats de 
l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

La conservació efectiva requereix de coneixement de les pressions 
i es beneficia de la interacció amb la comunitat local, facilitant 
l’entrada d’entitats de l’ESS.

Nivell
de risc 

El desenvolupament de les activitats de conservació sovint 
depèn de finançament públic, vulnerable a canvis polítics i a la 
conjuntura econòmica.

Orientació a 
serveis 

Un pilar del sector és la sensibilització social el que facilita l’entrada 
d’entitats de l’ESS amb llarg recorregut en tasques d’educació, 
formació i capacitació.

Valoració 
global

En general, el sector de la conservació presenta grans oportunitats 
per a l’entrada d’entitats de l’ESS pel fet que sovint requereix de la 
interacció amb la ciutadania tant en projectes de terreny com en 
programes de conscienciació i educació.

ANÀLISI DEL POTENCIAL D’INTEGRACIÓ A L’EBS

4.4.4 Potencial de l’EBS en el sector

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula.

4 Anàlisi sectorial de l’economia blava catalana

4.4. CONSERVACIÓ COSTANERA I MARINA 



3130

ECONOMIA BLAVA SOLIDÀRIA A CATALUNYA

4.5. PORTS, NÀUTICA, TRANSPORT MARÍTIM, CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT 
DE VAIXELL

4.5. PORTS, NÀUTICA, TRANSPORT MARÍTIM, CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT 
DE VAIXELL

50 Petrick, K., Fosse, J., Lammens, H. y Fiorucci, F. (2018) Blue Economy in the Mediterranean, UfM. Barcelona <http://www.ecounion.
eu/wp-content/uploads/2018/01/UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf> 51 González, D. A., Grimalt, V.M., Tonazzini, 
D. y Fosse, J. (2018) Hacia una ordenación espacial marítima del turismo con enfoque ecosistémico en la Demarcación Levantino-Bale-
ar. Informe Técnico. eco-union. Barcelona. <http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2019/03/InformeTe%CC%81cnico_PLANME-
DTUR_-1.pdf>  52 GDPAM (2019) Estrategia Marítima de Catalunya -- Pla estratègic 2018-2019, Ormobook. <http://agricultura.gencat.
cat/web/.content/08-pesca/politica-maritima/enllacos-documents/fitxers-binaris/ESTRATEGIA-MARITIMA-2030-Pla-2018-2021_CA-
TALA.pdf>.  53 Port de Barcelona. “Pla de Sostenibilitat Sectorial - Presentació Del Pla.” Port de Barcelona, <www.portdebarcelona.
cat/ca/web/comunitat-portuaria/presentacio-del-pla>; Port de Tarragona. “Datos Abiertos - Autoridad Portuaria de Tarragona.” Port 
de Tarragona, <www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/datos-abiertos> 54 Generalitat de Catalunya - Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. “Presentació i Objectius.” Ports de La Generalitat, <www.ports.gencat.cat/es/presentacion-y-objeti-
vos/> 55 Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET). “Brey Ressenya Històrica.” Acpet, <www.acpet.es/associacio.php>. 
56 CLIA, “Cruising Home.” Cruise Line Industry Association, 2019, https://cruising.org/. 

4.5.1. Estat del sector

A escala de la Mediterrània, el transport marítim, 
incloses les activitats portuàries relacionades, ha 
experimentat un creixement significatiu durant 
les últimes dècades i s’estima que aquest seguirà 
la seva tendència a l’alça. A la costa mediterrània 
es comptabilitzen uns 600 ports, alguns dels 
quals són dels més importants del món com 
el port de Piraeus, Algeciras, Tanger-Med, i 
Barcelona50. D’altra banda, la nàutica recreativa 
és també un sector destacat, sent la costa 
Espanyola una de les principals destinacions 
d’Europa per exercir la nàutica recreativa51. 
En relació amb la indústria de la construcció, 
els països mediterranis europeus són forts 
competidors a escala mundial en nínxols 
particulars: iots de luxe, creuers, trencaglaç, 
remolcadors i navals. La presència de drassanes 
a Catalunya és reduïda en comparació amb la 
resta de litoral Espanyol. No obstant això, aquests 
tenen gran potencial en el nínxol de construcció 
de iots. De fet, el port de Barcelona ha 
experimentat en els darrers anys un creixement 
d’empreses dedicades a la reparació i reforma 
d’embarcacions de gran eslora52.

4.5.2. Actors principals del sector

A Catalunya, l’estat gestiona els dos ports més 
importants, el port de Barcelona i el port de 
Tarragona, mitjançant les seves respectives 
autoritats portuàries, les quals tenen en els seus 
plans específics treballar per als objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) i minimitzar 
els seus impactes ambientals53. La resta de 
ports esportius, pesquers, i comercials sense 
concessió són gestionats per la Generalitat de 
Catalunya a través de Ports de la Generalitat. 
Aquesta organització també regula els usos de 
les instal·lacions vinculades a l’activitat portuària 
i marítima i és responsable de la protecció 
ambiental de les seves zones portuàries. Entre els 
seus objectius de gestió destaca el fer possible 
un desenvolupament econòmic amb rendibilitat 
social i ambiental respectant les indicacions de 
l’Agenda 21 de Catalunya54.

Els actors portuaris i marítims de Catalunya 
s’agrupen en diverses associacions. Destaquen 
l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes 
(ACAM) la qual agrupa 52 empreses afiliades, i 
l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics 
(ACPET), una entitat privada sense ànim de lucre 
formada per concessionaris de ports i dàrsenes 
esportives a Catalunya per defensar els seus 
interessos comuns. El 82% dels ports catalans 
estan associats a ACPET, inclosos els ports de 
Barcelona i Tarragona55. La indústria de creuers 
està dominada per unes poques multinacionals 
privades, associades i representades per Cruise 
Lines International Association (CLIA) Europe i la 
seva delegació a Espanya56.

4 Anàlisi sectorial de l’economia blava catalana
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Bathô 
És una drassana registrada com a empresa d’ESS a França que transforma els 
velers i embarcacions d’esbarjo fora d’ús que ja no poden navegar, en allotjaments 
inusuals i atópics a terra ferma per a particulars, hotels exteriors, sales de reunions 
per a empreses o en zones de joc per a comunitats. 
              
              Més info: https://www.batho.fr/

4.5.4. Potencial de l’EBS en el sector

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula.

Nivell 
d’inversió 

econòmica

El sector de la nàutica recreativa requereix menor inversió inicial 
i per tant és més favorable per a entitats de l’ESS. D’altra banda, 
el transport marítim i els creuers poden beneficiar-se de la 
contractació de serveis (manteniment, subministraments diversos, 
etc.) per part d’entitats de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

El sector de la nàutica recreativa requereix menor R+D i per tant és 
més avantatjosa per l’ESS.

Maduresa 
del sector 

El sector menys madur al litoral català és el de construccions i 
manteniment d’embarcacions, on les entitats de l’ESS tindrien més 
facilitat per a construir embarcacions de mida petita.

Accés a 
capital humà 

La nàutica recreativa és el subsector que menor especialització 
requereix i per tant el que més pot facilitar l’entrada d’entitats de l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

La nàutica recreativa (i els creuers de mida petita) necessita 
relacionar-se amb la comunitat local, conèixer i respectar el medi 
marí, el que ofereix oportunitats per a l’ESS.

Nivell
de risc 

En general és un sector que ha crescut de mica en mica, amb poc 
nivell de risc (fins a la pandèmia Covid-19).

Orientació a 
serveis 

Les activitats de serveis relacionats amb la nàutica recreativa i la 
indústria dels creuers poden ser subministrats per entitats de l’ESS.

Valoració 
global

En general, la nàutica recreativa (i els creuers de mida reduïda), gràcies 
a la seva menor necessitat d’inversió i per la seva dimensió enfocada a 
serveis, es considera més propici a l’entrada d’entitats de l’ESS, les quals 
poden contribuir a la sostenibilitat social i ambiental del sector.

ANÀLISI DEL POTENCIAL D’INTEGRACIÓ A L’EBS

57 “Air Pollution from the Main Sources / Air Emissions from Maritime Transport.” Environment - European Commission, 2019, <ec.
europa.eu/environment/air/sources/maritime.htm>. 58 Ibid.  59 Petrick, K., Fosse, J., Lammens, H. y Fiorucci, F. (2018) Blue Economy 
in the Mediterranean, UfM. Barcelona <http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2018/01/UfMS_Blue-Economy_Report_Templa-
te-UFM_FINAL.pdf> 60 Ibid. 61 Ibid. 

4.5.3. Reptes del sector 

En general, el sector naval ha de reduir 
dràsticament el seu impacte ambiental i millorar 
la seva incidència social. En particular, el sector 
ha de reduir les seves pressions sobre el medi 
marí, eradicant l’abocament de substàncies 
d’embarcacions i drassanes; l’ancoratge al fons 
marí; la producció de residus en ports, etc. La 
indústria de les drassanes és una de les que 
conté més risc d’exposició a productes nocius 
al medi ambient. És per això que l’Organització 
Marítima Internacional (OMI) i la Unió Europea 
(UE) han impulsat diverses iniciatives per 
promocionar el reciclatge en el sector i la 
construcció ecològica.
 
D’altra banda, tot i els recents avenços legislatius 
a nivell europeu en relació a l’ús de combustibles 
per a grans embarcacions (Emission Control 
Areas)57, la descarbonització ràpida del sector és 
un repte difícil, a causa de la manca d’alternatives 
comercials a el motor de combustió ia la llarga 
vida mitjana de les embarcacions58. No obstant 
això, la relativa baixa petjada de carboni del 
transport marítim davant de l’aviació posiciona 
a el sector com a peça clau per avançar en la 
descarbonització de l’economia mundial59.

 

A nivell local, destacar que els ports catalans 
han experimentat una tendència d’ampliació 
en l’última dècada, derivant a l’eliminació de 
sediments costaners, vulnerant els ecosistemes 
bentònics. Per respondre a aquests impactes cal 
unes normativa més estricta que obligui a l’ús 
d’avaluacions ambientals i la gestió ecosistèmic 
dels ports60. A més, en l’àmbit del transport de 
mercaderies, hi ha una manca de coordinació 
i d’estratègia comuna entre els ports de la 
Generalitat i els ports de l’Estat (Barcelona i 
Tarragona), fet que dificulta la implementació de 
mesures més estructurals cap a la sostenibilitat 
ambiental i social61.Generalitat i els ports de 
l’Estat (Barcelona i Tarragona), fet que dificulta la 
implementació de mesures més estructurals cap 
a la sostenibilitat ambiental i social61.
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4.6. SECTORS EMERGENTS: ENERGIES MARINES, BIOTECNOLOGIA BLAVA I 
MINERIA DEL FONS MARÍ

4.6.1. Estat del sector
4.6.1.1. Energies renovables marines
A causa de la relativa tranquil·litat de la mar 
Mediterrània, no és un lloc molt atractiu per 
desenvolupar l’energia marina62. No obstant 
això, el 2016 la Comissió Europea va publicar el 
full de ruta per al desenvolupament de l’energia 
oceànica fins al 2050 a l’Estratègia de Creixement 
Blau63, on destaca l’energia oceànica com un 
sector de l’energia blava amb considerable 
potencial de creació d’ocupació en les zones 
costaneres. L’Estratègia, aposta sobretot pel 
desenvolupament de l’energia eòlica marina64. 
En l’última dècada aquesta tecnologia ha 
experimentat un “boom” al nord d’Europa. 
No obstant això, en l’any 2020 no hi ha parcs 
eòlics marins a Catalunya ni a Espanya. A més, 
a causa de les profundes aigües que prevalen 
a la Mediterrània, generalment, només serien 
factibles les turbines eòliques flotants; una 
tecnologia encara en fase precomercial.

4.6.1.2. Biotecnologia Marina
La biotecnologia marina és l’extracció i ús de 
gens, molècules i organismes del medi marí 
per generar productes beneficiosos per a la 
societat65. De moment però, aquest sector està 
en un estat molt inicial per saber amb certesa si 
les expectatives són realistes. A la Mediterrània, 
la biotecnologia marina està poc desenvolupada 
encara que té potencial significatiu pel 
sector. No obstant això, l’alt cost del seu 
desenvolupament dificulta la inversió necessària 
per al seu desenvolupament i no s’anticipa 
un desenvolupament significatiu a curt-mig 
termini66.

4.6.1.3. Mineria del fons marí
La mineria d’aigües profundes comporta la 

producció, extracció i processament de recursos 
no vius del fons de la mar. La mineria del fons 
marí és considerada un sector potencialment 
crucial per satisfer la creixent demanda de 
minerals. Més del 90% del consum d’aquests 
minerals dins l’economia europea depèn de 
la importació. Per això, la Comissió Europea 
ha identificat aquest sector com a prioritat 
estratègica67. A més, aquests metalls juguen 
un paper crucial en el desenvolupament 
de les “tecnologies verdes” (ex., Bateries 
d’emmagatzematge) essencials per a arribar a 
una economia de baixes emissions. En general, a 
causa dels elevats costos d’extracció, la manca de 
coneixement i mapatge dels recursos dels fons 
marins i la incertesa dels impactes ambientals 
i de l’abast dels beneficis, la seva extracció 
comercial encara no ha començat68.

4.6.2. Actors
4.6.2.1. Energies renovables marines
Els actors de l’energia renovable marina són 
generalment centres d’investigació i productors 
d’energia de relativament baixa capacitat. A 
la Mediterrània espanyola existeixen escasses 
empreses dedicades a l’energia renovable 
marina, un exemple és Rotary Waves69 que 
desenvolupa tecnologia d’energia mareomotriu 
i de les onades a València. A Catalunya el 
desenvolupament de l’energia renovable 
marina ha estat impulsat, de moment, sense 
èxit. Destacar el projecte Zefir70 impulsat al 
2013 per l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC) amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest planejava començar la 
instal·lació d’una planta eòlica marina a la costa 
de Delta de l’Ebre, en un entorn ambiental 
probablement inadequat71.

62 Per poder delimitar clarament el sector energètic de l’economia verda del sector energètic de l’economia blava, aquest 
estudi considera que el sector energètic de l’economia blava és aquell en què la producció energètica és produïda al mar. 63 
Communication of the European Commission: Blue growth opportunities for marine and maritime sustainable growth <https://
ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf> 64 EC, Communication: Offshore wind 
energy: action needed to deliver on the energy policy objectives for 2020 and beyond <eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.
do?uri=com:2008:0768:fin:en:pdf> 65 “Biotecnología Azul.” Asuntos Marítimos - European Commission, 28 Sept. 2016,
<ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_es>. 66 Ibid. 67 EC, COM(2017) 490 final <ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>. 68 European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. 
<https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf>. 69 Rotary Wave. “Energía Marina Undimotriz.” Rotary 
Wave, <www.rotarywave.com/es>  70 IREC. “Zefir Test Station”. IREC, <http://www.irec.cat/es/els-projectes/zefir-test-station.html>  71 
SEO Bird Life. “El Parque Eólico Marino de Zefir Pierde Impulso En Beneficio de Las Aves.” SEO/BirdLife, 23 Jan. 2013, <www.seo.
org/2013/01/23/el-parque-eolico-marino-de-zefir-pierde-impulso-en-beneficio-de-las-aves/>
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72 Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. <http://www.gencat.
cat/territori/informacio_publica/PLA_PORTS_2030/1_MEMORIA_del_Pla_de_Ports_2030_vCT.pdf> 73 MIDAS. “About MIDAS.” <Www.
Eu-Midas.Net, http://www.eu-midas.net/about> 74 “UPC.” Bluenodules, 2020, <www.blue-nodules.eu/partner/universitat-politecnica-
de-catalunya/> 75 Coronis Computing. “About Us.” coronis.es, <coronis.es/index.php/about>. 76 European Commission, CORDIS. 
“Robotic Subsea Exploration Technologies (ROBUST).” europa.eu, 2020, <www.cordis.europa.eu/project/id/690416> 77 Planeta 
Recicla. “¿Se Puede Obtener Energía Limpia de Las Olas?” Ecoembes, 19 Oct. 2017, <www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/
se-puede-obtener-energia-limpia-de-las-olas> 78 CEEI Valencia. “El Mediterráneo Apuesta Por Las Energías Renovables Marinas.” 
ceeivalencia.emprenemjunts.es, 2019, <https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=20084>. Més info a la pàgina web del 
projecte MAESTRALE: <https://maestrale.interreg-med.eu> 79 Wind Europe, Our energy, our future How offshore wind will help 
Europe go carbon-neutral. <https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-
Future.pdf>. 80 GDPAM (2019) Estrategia Marítima de Catalunya -- Pla estratègic 2018-2019, Ormobook. <http://agricultura.gencat.
cat/web/.content/08-pesca/politica-maritima/enllacos-documents/f itxers-binaris/ESTRATEGIA-MARITIMA-2030-Pla-2018-2021_
CATALA.pdf>.  81 Ibid.
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4.6.2.2. Biotecnologia Marina
La biotecnologia marina a Espanya està entre les 
més desenvolupades d’Europa, sobre aquesta 
hi treballen nombroses empreses privades dels 
sectors de la farmacèutica cosmètica i alimentari, 
Alhora compta amb la presència de projectes 
públics i privats de R+D. A Catalunya, els actors 
més rellevants per al desenvolupaments de la 
biotecnologia són aquells membres de la Xarxa 
de Referència en Biotecnologia de Catalunya 
(XRB). El XRB té com a objectiu promoure la 
recerca interdisciplinària i de qualitat en l’àmbit 
de la biotecnologia, per afavorir l’intercanvi de 
coneixement i estimular la creació de noves 
empreses72.

4.6.2.3. Mineria del fons marí
De moment en l’àmbit català, els actors que han 
participat en projectes d’investigació sobre la 
mineria del fons marí han estat departaments 
de la Universitat de Barcelona, qui va participar 
en el projecte europeu Mides73, el Laboratori de 
Bioacústica Aplicada de la Universitat Politècnica 
de Barcelona que participa en el projecte 
Blue Nodules74, i Coronis Computing SL75 de la 
Universitat de Girona que participa en el projecte 
ROBUST76.

4.6.3. Reptes del sector
4.6.3.1. Energies renovables marines
A causa de les condicions hostils de la mar, la força 
de l’onatge i de la corrosió marina, són necessàries 
grans quantitats de capital per desenvolupar 
l’energia renovable marina a escala industrial77. La 
necessitat d’atreure inversions és potencialment 
un major repte per al desenvolupament 
de l’energia oceànica que per a l’eòlica a la 
Mediterrània, a causa de la irregularitat de les ones. 
No obstant això, després de tres anys d’estudi, 
el projecte Interreg Maestrale, ha estimat que 
l’eòlica i l’oceànica de les ones es pot desplegar de 
forma comercial a la mar Mediterrània: tan sols a 
la costa de Gandia i Vinaròs (Valencia) es podria 
generar més de 96.000 MWh / any, suficient per 
subministrar energia a 280.000 habitatges78.
 
D’altra banda, la Comissió Europea estima que el 
2050, es podrien produir 70 GW d’energia eòlica 
marina en instal·lacions en les aigües de sud 
d’Europa79. Perquè la UE pugui assolir aquesta 
visió la taxa de generació d’eòlica marina hauria 
d’augmentar de gairebé 0 a més de 4 GW. Per 
a això, no només necessitarien augmentar les 
inversions significativament, sinó que també 
s’hauria d’enfortir la cooperació internacional a 
escala regional. A més de reduir els costos i millorar 
la tecnologia de les plataformes flotants80. El Pla 
Estratègic multianual 2018-2021 català, subratlla 
la importància de la cooperació internacional per 
poder per desenvolupar les renovables marines a 
Catalunya81. El repte per al desenvolupament de 
les energies renovables marines a Catalunya és en 
part la capacitat de desenvolupar amb èxit alhora 
que atraure inversions en l’energia eòlica marina 
flotant.
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4.6.3.2. Biotecnologia Marina
Espanya, França, Eslovènia són de moment els 
països de la Mediterrània amb major potencial en 
el camp de la biotecnologia marina. No obstant 
això, cal major coneixement de la vida marina i 
de les interaccions entre els organismes marins 
i el seu entorn per desenvolupar el sector82. Els 
reptes a Catalunya i com a la resta d’Europa es 
resumeixen en:

· Promoure més equips de recerca 
multidisciplinars.       
· Atraure grans sumes d’inversió.     
· Oferir finançament públic perquè les pimes 
puguin avançar en el sector.      
· Harmonitzar la legislació en l’àmbit europeu i 
nacional.
· Implementar regles clares pel que fa al patentat 
de productes derivats de la biotecnologia.
 

4.6.3.3. Mineria del fons marí
L’extracció de minerals i metalls en el fons 
marí inclou diversos desafiaments com el 
mapatge de reserves, la inversió en R + D i el 
desenvolupament de la tecnologia83. No obstant 
això el gran repte és sens dubte minimitzar els 
potencials impactes en els ecosistemes del fons 
marí. A més, s’ha de complir amb els requisits 
legals i polítics que ordenen el mar Mediterrani.

En total, la mineria del fons de la mar a la 
Mediterrània ha de respondre als següents 
reptes:
A Aconseguir extreure minerals a un preu en 
acord amb el mercat,
B Expandir el coneixement dels dipòsits de 
mineral al mar Mediterrani.
C Expandir el coneixement sobre els impactes 
ecològics de l’activitat minera,
D Fomentar un marc legal i de polítiques per
atreure els inversors i al mateix temps protegir el 
medi ambient84.

82 Generalitat valenciana (2017) Estudi sobre l’economia blava a la comunitat valenciana. <www.hisenda.gva.es/docu-
ments/164158153/167060814/Estudio+ECONOMIA+AZUL+2017.pdf/0b8d27a0-0fe4-4d22-9776-902358a4ebd1>. 83 European Com-
mission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. <https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf>. 84 
Hall, Stephen. Bio-Prospecting and Underwater Mining Presentation for Plan Bleu,  <https://planbleu.org/sites/default/files/upload/
files/7_Bio-prospecting_and_underwater_mining_Hall_SUT.pdf>
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Nivell 
d’inversió 

econòmica

Aquests sectors emergents requereixen generalment alt nivell 
d’inversió inicial el que dificulta l’entrada d’entitats de l’ESS.

Nivell de 
tecnologia 

& R+D

Aquests sectors emergents requereixen un fort R + D i accés a patents 
internacionals, cosa que dificulta l’entrada d’entitats de l’ESS.

Maduresa 
del sector 

Aquests sectors emergents són poc madurs i per tant podria oferir 
oportunitats a entitats de l’ESS, sobretot en la formació de startups 
amb finançament publicoprivat.

Accés a 
capital humà 

Aquests sectors requereixen de capital humà altament qualificat, el 
que pot dificultar l’entrada d’entitats de l’ESS.

Coneixement 
del context 

local 

No requereixen del coneixement del context social local però 
entitats locals de l’ESS podrien col·laborar amb actors dels sectors 
emergents per millorar l’acceptació social.

Nivell
de risc 

Són sectors amb un risc molt elevat el qual dificulta l’entrada 
d’entitats de l’ESS.

Orientació a 
serveis 

No són sectors orientats als serveis el que dificulta l’entrada 
d’entitats de l’ESS.

Valoració 
global

En general, són sectors que requereixen alt nivell d’inversió inicial, 
alt nivell d’especialització dels treballadors i amb un enorme risc pel 
que és complicat l’entrada d’entitats de l’ESS.

4.6.4. Potencial de l’EBS en el sector

D’acord amb les conclusions de la investigació i de les consultes (vegeu detalls en l’informe complet), 
s’estima l’anàlisi del potencial d’integració de l’ESS en l’EB en la següent taula.

ANÀLISI DEL POTENCIAL D’INTEGRACIÓ A L’EBS
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5 Recomanacions per a fomentar 
l’Economia Blava Solidària a Catalunya Per a una transformació gradual de l’economia blava (EB) actual cap a una Economia Blava Solidària 

(EBS), és essencial establir un seguit d’accions estructurals que incentivin, promoguin i protegeixin 
l’economia social i solidària.

5.1. RECOMANACIONS TRANSVERSALS

85 Comissió de Llei d’ESS de la XES, ‘Proposta de Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya’ (Xarxa d’Economia Solidària, 2014) 
<http://xes.cat/wp-content/uploads/2018/08/Proposta_llei_ESS_XES.pdf>.

·
Fomentar una cultura empresarial i social basada en l’ESS a través de programes formatius 
adequats, campanyes de conscienciació i programes de suport i assessorament a l’emprenedoria 
social (a nivell local i regional) en els sectors de l’economia blava.

· Promocionar programes de coneixement i formació sectorials al voltant de les pràctiques/
comportaments/accions que afavoreixen la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels diferents 
sectors de l’economia blava.

· Fomentar la transparència sobre l’impacte social, ambiental i econòmic en tots els sectors de la EAS, 
a través de la publicació d’informes (anuals) sobre l’estat del sector.

· Establir i monitoritzar la capacitat de càrrega (ambiental i social) de cada territori i activitat 
econòmica incorporant les mesures socials i ambientals necessàries en base als criteris de la EBS 
per assegurar la seva sostenibilitat a mig i llarg termini.         

5.1.2. Desenvolupar iniciatives de sensibilització, formació i coneixement

·
Desenvolupar una legislació que propiciï la integració de l’ESS en l’EB. En aquest sentit, destacar la 
proposta catalana de llei marc d’ESS85 , la qual té el potencial d’impulsar mesures perquè els sectors 
de l’economia “tradicional” siguin més favorables a integrar actors de la ESS. 

· Promocionar la representació i participació dels actors de l’ESS en els mecanismes de presa de 
decisions i en particular en les taules de co-gestió proposades per l’Estratègia Marítima de Catalunya 
(EMC), mitjançant processos oberts i inclusius.

· Facilitar la integració de l’economia circular en els sectors de la EBS per evitar la contaminació del 
medi ambient, optimitzar l’ús dels recursos naturals i afavorir l’eficiència i eco-innovació empresarial.

· Instaurar un segell de qualitat que certifiqui a les entitats, productes i serveis que apliquin els criteris 
i principis de la EBS. Aquest segell ha de integrar-se en una estratègia més global de promoció de 
modes de consum i producció responsable i sostenible.

· Facilitar l’ús de monedes socials per incentivar la contractació de serveis i productes basats en el 
patrimoni cultural, social i ecològic local. Aquest tipus de mesures ha d’estar implementat a nivell 
local amb coordinació a nivell nacional.        

5.1.1. Establir un marc regulador favorable
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5 Recomanacions per a fomentar l’Economia Blava Solidària a Catalunya

5.1. RECOMANACIONS TRANSVERSALS

·
Facilitar el finançament públic adreçada a entitats i iniciatives que s’adhereixen als valors de l’ESS, 
basats en la inclusió social, la preservació del medi ambient, la democràcia i transparència interna i el 
respecte amb les comunitats locals.

·
Crear línies de subvencions i préstecs d’alt impacte social i ambiental adreçada a entitats i 
iniciatives de la EBS en sectors de l’EB emergents, de forta R + D o d’alt risc, com pot ser startups 
d’energia renovable marina o cooperatives d’embarcacions d’esbarjo.         

·
Assegurar incentius fiscals per a les entitats de la EBS que aporten un valor demostrable (per 
exemple via segell de qualitat, auditories o certificació) en les comunitats locals a nivell econòmic, 
social i ambiental.         

·
Afavorir les entitats de l’ESS a l’hora d’atorgar contractacions i/o concessions per part de les 
administracions públiques locals o nacional en el marc d’unes polítiques de compra responsable i 
sostenible.

·
Garantir unes quotes de participació dels actors de l’ESS en les activitats de l’economia blava, per 
incentivar l’interès de l’ESS, reduir les barreres d’entrada i afavorir una major diversitat i resiliència en 
sectors estratègics de l’EA.

5.1.3. Millorar el finançament i accés al mercat

·
Promocionar la col·laboració entre els actors dins del seu respectiu sector per conjuntament 
adoptar mesures, iniciatives i compromisos cap a la EBS així com escalar el seu impacte social, 
ambiental i econòmic.        

·
Donar suport a la creació d’una plataforma (clúster, xarxa, aliança, etc.) català d’Economia 
Blau Solidària que agrupa els actors de la EBS, incloent els agents econòmics privats, les 
administracions locals i regionals, els centres de recerca i de formació , els representants de l’ESS 
i dels sectors de l’EB.              

· Facilitar la integració de l’economia circular en els sectors de la EBS per evitar la contaminació del 
medi ambient, optimitzar l’ús dels recursos naturals i afavorir l’eficiència i eco-innovació empresarial.                 

5.1.4. Promoure la creació d’una xarxa d’Economia Blava Solidària
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5 Recomanacions per a fomentar l’Economia Blava Solidària a Catalunya

· Promocionar iniciatives de difusió, educació i conscienciació socioambiental coherents amb l’ESS 
en les comunitats costaneres locals.

· Promocionar iniciatives de conservació marina en el marc de l’economia circular implicant els 
ciutadans / es a través de la ciència ciutadana i voluntariat ambiental.        

· Donar suport a la creació i/o integració d’associacions, fundacions i cooperatives que permeten 
vertebrar i consolidar el sector molt fragmentat i vulnerable al context econòmic.      

5.2.4. Conservació i protecció del medi costaner i marí

· Facilitar la concessió de contractes públics per al manteniment i gestió d’infraestructures 
portuàries a entitats de l’ESS, via protocols de Compra Pública Sostenible (CPS).         

·
Assegurar el suport econòmic de les Administracions Públiques (AAPP) per facilitar el 
desenvolupament de drassanes locals així com la creació d’empreses de construcció i manteniment 
de vaixells en el marc de l’ESS.

·
Garantir una reserva de contractes de subministraments de serveis i productes per part dels 
actors de l’ESS a les empreses de creuer i de transport marítim, tant en els ports estatals (Barcelona, 
Tarragona) com autonòmics (Ports de la Generalitat).

·
Millorar la transparència socioeconòmica, potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents 
autoritats i actors integrant una visió més social i solidària vinculada pels actors de l’ESS en la gestió 
de ports i del transport marítim.        

5.2.5. Ports, nàutica, transport marítim, construcció i manteniment de vaixell

5.2. RECOMANACIONS SECTORIALS

·
Fomentar la col·laboració entre universitats i empreses per crear startups coherents amb l’ESS 
dedicades a la investigació d’energia renovable marina, biotecnologia marina i les tècniques de 
mineria del fons marí que busquen minimitzar els impactes ambientals i optimitzar la incidència 
social.

·
Crear línies de subvencions i préstecs d’alt impacte social i ambiental adreçada a entitats i 
iniciatives de la EBS en sectors de l’EB emergents, de forta R + D o d’alt risc, com pot ser startups 
d’energia renovable marina o cooperatives d’embarcacions d’esbarjo.

5.2.6. Sectors emergents: energies marines, biotecnologia blava i mineria 
          del fons marí

Destacar també les següents oportunitats específiques que s’han identificat per a cada sector en la seva 
integració en la EBS: 

5.2. RECOMANACIONS SECTORIALS

·
Integrar els actors del turisme costaner i marítim sostenible (eco-turisme, turisme de natura, 
nàutica, submarinisme, etc.) en els mecanismes de decisió i desenvolupament de les estratègies 
turístiques locals i regionals.         

·
Fomentar les activitats de turisme cultural, ambiental i experiencial per a la difusió de les activitats 
locals relacionats amb els diferents sectors de la EBS (visita a mercats locals de peix per entitats de 
pesca artesanal, visita de projectes de startups d’energia renovable marina coherents amb la EBS ...).         

·
Prioritzar, per part de les administracions públiques, els serveis i productes de l’ESS en els espais 
de domini públic com les platges, el litoral i altres zones protegides, a través de polítiques de compra 
pública, licitació i contractació responsable i sostenible.

5.2.1. Turisme

· Reconèixer a les confraries i altres agrupacions de pescadors com a agents claus de la EBS en la 
transformació sostenible de caràcter socioecològica del sector.        

· Promocionar els valors de l’ESS en la pesca artesanal i local, a través d’un segell de qualitat, accés a 
mercats i un suport a l’estructuració i integració del sector.

· Donar suport a la creació i promoció d’entitats de EBS en el sector de la pesca artesanal, fins i tot 
amb subvencions i accés a préstec bonificats.         

· Facilitar la col·laboració dels pescadors amb entitats de l’EES per recuperar, reciclar i comercialitzar 
productes a partir de residus marins (xarxes, plàstic, etc.) en el marc de l’economia circular.        

· Dinamitzar la co-gestió dels recursos marins i pesquers mitjançant els GALP i les confraries de 
pescadors.        

5.2.2. Pesca

·
Donar suport a la constitució de cooperatives de productors la qual cosa revertiria en la millora de 
la competitivitat de les empreses aqüícoles, optimitzant els nivells de producció, la comercialització i, 
per tant, la rendibilitat dels productors del sector.

· Assegurar la col·laboració amb centres de recerca per desenvolupar nous models de producció 
més respectuosa reduint la sobrepesca i el consum de peix salvatge.         

5.2.3. Aqüicultura
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5.2. RECOMANACIONS SECTORIALS

5 Recomanacions per a fomentar l’Economia Blava Solidària a Catalunya
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6 Conclusions
El concepte sobre el qual s’estructura aquest
estudi, l’Economia Blava Solidària (EBS), ofereix
un nou marc de gestió sobre l’Economia Blava,
sector clau i amb gran potencial de millora
per progressar cap a una economia catalana
més just i sostenible. Es tracta per tant d’un
concepte emergent que es construeix a
partir de diferents iniciatives locals, estatals,
europees i globals que han posat en rellevància
la importància de realitzar un canvi en la
gestió dels recursos marins per emprendre
la tan anhelada transició ecològica. Les
recomanacions aquí presentades són així unes
primeres línies de reflexió les quals serveixen
de punt de partida per desenvolupar una
estratègia i línies d’acció en profunditat, tenint
en compte els diferents actors i contextos en els
que es vulguin implementar.
Més enllà del momentum que s’ha vingut
construint els últims anys, la situació actual
mundial (juny 2020) davant la pandèmia
Covid-19 també constitueix una oportunitat
per al desenvolupament i implementació de
la EAS.

Considerant l’impacte econòmic de la
pandèmia, encara per avaluar en profunditat,
observem que sectors clau de l’Economia Blava
com el Turisme s’han vist fortament afectats
i necessitaran d’una estratègia política forta
per rellançar la seva activitat. Es tracta per tant
d’un moment singular en el qual hi ha espai per
desenvolupar una reflexió més profunda sobre
el funcionament del sector. El xoc de la crisi
del Covid-19 pot presentar-se també com una
oportunitat per millorar el funcionament de la
Economia Blava implementant pràctiques que
ajudin a la seva recuperació econòmica i alhora
vetllin per reduir la vulnerabilitat i la precarietat
de les comunitats que viuen d’ella.
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