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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació          DG051210/018/2020 

Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims 
 

Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Telèfon: 93 567 42 00 
dg05.daam@gencat.cat 
 

 
 
Resolució de modificació de l’autorització del centre d’immersió anomenat “GIDIVE” 
 
 
Fets 
 
En data 15 de juny de 2017 es va autoritzar a la societat “Gidive Sports, SL”, amb NIF 
B55249122, a l’obertura d’un centre d’immersió anomenat “Gidive”, situat al carrer President 
Francesc Macià 70, 17230 de Palamós, per a organitzar activitats subaquàtiques d’esbarjo i 
cursos de formació per a la seva pràctica. 
 
En data 2 d’octubre de 2018 es sol·licita una ampliació de les seves instal·lacions  amb una    
segona ubicació al Port Marina Palamós local 16, codi postal 17230, al municipi de Palamós. 
 
Prèvia petició d’esmena, el sol·licitant completa la documentació mancant en temps i forma 
per a l’obtenció de l’autorització sol·licitada. 
 
 
Fonaments de dret  
 
1. La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, regula en els articles 111 i 

següents els centres d’activitats marítimes i defineix els centres d’immersió com els 
centres d'activitats marítimes que ofereixen la possibilitat de practicar activitats 
subaquàtiques i/o obtenir la formació necessària per a practicar activitats subaquàtiques. 
 

2. El Decret 54/2000, 26 de gener, pel qual s’estableixen els requeriments mínims per al 
funcionament dels centres d’immersió. 
 

3. L’Ordre de 19 de setembre de 2000, per la qual es regula el Registre de centres 
d’immersió d’esbarjo de Catalunya. 

 
4. El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, estableix en l’article 53 com una de les funcions de la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims la planificació d’actuacions en matèria d'afers 
marítims, els quals inclouen les activitats marítimes, tant nauticorecreatives i les 
subaquàtiques de caràcter professional com d’esbarjo, i la formació nauticopesquera i 
nauticorecreativa. 

 
Vist l’informe tècnic emès des del Servei de Control i Acció Marítims en relació a la sol·licitud i 
la documentació, així com els fonaments de dret anteriors, 
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Resolc 
 
Modificar l’autorització d’obertura del centre d’immersió anomenat “GIDIVE” amb l’ampliació 
de les seves instal·lacions amb una segona ubicació al Port Marina de Palamós local 16, codi 
postal 17230, al municipi de Palamós.  
 

1. Aquesta resolució autoritza per a l’ensenyament del busseig d’esbarjo i per a la 
realització de sortides a la mar amb immersió, sens perjudici de la resta 
d’autoritzacions, llicències o permisos que siguin necessaris pel desenvolupament de 
l’activitat, així com els referents a la seguretat marítima. En qualsevol cas, les 
embarcacions han d’estar degudament despatxades per Capitania Marítima i 
comandades per un/a patró/ona amb la titulació adient. 
 

2. La validesa d’aquesta autorització resta condicionada a que les titulacions, 
assegurances, l’equipament individual i col·lectiu, i resta de requisits de funcionament 
s’adeqüin al marc legal establert de desenvolupament de l’activitat. 

 
3. El centre d’immersió haurà de comunicar qualsevol incident o accident que esdevingui 

durant el desenvolupament de les activitats, en un període màxim de 24 hores així 
com qualsevol canvi o modificació substancial de les dades consignades i/o en les 
activitats desenvolupades. 

 
L’incompliment de l'establert en aquesta autorització pot donar lloc a la suspensió temporal 
de la mateixa i a la incoació del corresponent procediment sancionador, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent. 
 
Notificació 
 
D’acord amb l’article 40 i següents, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, us notifico la resolució dictada. 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, en el termini d’un mes comptador des de la notificació de la susdita resolució, 
d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i a l’article 76 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
El director general de Pesca i Afers Marítims  
 
 
 

 


