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16378 LLEI 20/1995, de 6 de juliol, de mesures relati-
ves a la conservació i comercialització dels 
productes pesquers. («BOE» 161, de 7-7-1995.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els recents conflictes que s’han produït per l’ús d’arts 
il·legals de pesca per part d’embarcacions de diversos 
estats de la Unió Europea en la captura del bonítol són un 
exponent dels greus problemes que afecten no només 
aquesta pesca, sinó que tenen un àmbit i transcendència 
més amplis, i afecten greument l’adequada conservació i 
gestió  dels recursos pesquers.

En primer lloc, afrontem el problema de la proliferació 
de l’ús de xarxes d’emmallament a la deriva de superfície 
(art de deriva) i arrossegament pelàgic en l’activitat pes-
quera, cosa que suposa una greu agressió al manteniment 
i la conservació dels recursos pesquers i del medi ambi-
ent marí, per la seva nul·la selectivitat i gran efecte depre-
dador en el conjunt  dels recursos marins, i això provoca 
una gran destrucció d’aquests recursos sense aprofita-
ment d’una part important de les captures i l’obtenció 
d’un producte de qualitat inferior al procedent dels arts 
tradicionals, molt selectius i respectuosos amb l’adequada 
conservació dels recursos i el medi ambient marí.

L’increment d’aquestes tècniques de pesca per part de 
diversos estats de la Unió Europea és una greu irrespon-
sabilitat per al manteniment dels recursos pesquers, amb 
importants repercussions per a l’economia pesquera tra-
dicional del país, que s’han començat a produir i que pre-
ludien el que la seva permanència i increment han de sig-
nificar, en un espai de temps no gaire llunyà, per a àmplies 
poblacions costaneres del nostre litoral. A tot això, s’hi 
afegeix l’incompliment freqüent de les normes sobre 
dimensions màximes dels arts, cosa que ha desencadenat 
els moments més tensos del recent conflicte en el Cantà-
bric, que evidencia la inoperància dels actuals sistemes 
d’inspecció i sanció i l’escassa voluntat d’alguns estats 
per fer efectiva la normativa vigent.

Davant d’aquesta situació, a més d’una decidida acció 
de les diferents administracions en les tasques de control, 
inspecció i sanció de l’activitat extractiva, s’hi ha d’afegir 
una prohibició de comercialització en el nostre mercat de 

productes pesquers, procedents de països de la Unió 
Europea, capturats contravenint a les normes de conser-
vació comunitàries i, en particular, les relatives a xarxes 
d’emmallament a la deriva (art de deriva) i arrossegament 
pelàgic prohibides per la normativa comunitària sobre 
xarxes de volanta, com a mesura de conservació dels 
recursos pesquers i el medi ambient marí, així com de 
reconeixement de l’esforç que representa per a la nostra 
flota la prohibició de pescar amb aquests arts.

Per tot això, davant la necessitat de donar una res-
posta com cal a les demandes del sector pesquer i de la 
població en general, i tenint en compte mesures similars 
adoptades per altres estats:

Article 1.

Queda prohibida la comercialització en tot el territori 
de l’Estat dels productes de la pesca procedents de països 
de la Unió Europea, capturats contravenint a les normes 
de conservació comunitàries i prohibides per la Unió 
Europea, tant pel que fa a xarxes d’emmallament o a la 
deriva (art de deriva), com l’anxova i la sardina captura-
des amb arrossegament pelàgic.

Article 2.

Queda prohibida la comercialització dins del territori 
de l’Estat de productes pesquers per sota de les talles 
mínimes, així com d’immadurs relatius a les diferents 
espècies pesqueres.

Disposició final primera.

Les diferents administracions públiques han d’adop-
tar, en l’àmbit de les seves competències respectives, les 
normes i mesures necessàries per a l’efectivitat del que 
disposa aquesta Llei en el termini d’un mes, a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 6 de juliol de 1995.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


