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15809 LLEI 23/1997, de 15 de juliol, d’ordenació del sec-
tor pesquer d’altura i gran altura que actua dins 
els límits geogràfics de la Comissió de Pesca de 
l’Atlàntic Nord-est. («BOE» 169, de 16-7-1997.)

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

L’Ordre ministerial de 12 de juny de 1992 que modifica, 
parcialment, la de 12 de juny de 1981, per la qual s’ordena 
la pesqueria d’altura en fresc, i que permet a les empreses 
pesqueres simultanejar la percepció de les ajudes públi-
ques per desballestament de vaixell en altres vaixells de 
la mateixa empresa, ha tingut uns efectes molt positius en 
l’objectiu perseguit d’adaptar la capacitat d’aquesta flota 
a les possibilitats reals de pesca de què es disposa.

Aquests efectes tan favorables es potenciarien si es 
permetés que les empreses interessades poguessin trans-
metre la totalitat o una part del dret o coeficients d’accés 
que tenen reconegut els seus vaixells a altres unitats que, 
fins i tot sent de titular diferent, estiguin incloses en el 
mateix cens.

Aquest règim facilitaria de manera important que la 
totalitat dels vaixells d’aquesta flota disposessin del nom-
bre de dies de presència suficient en el calador per a un 
desenvolupament més racional de la seva activitat, com 
també ajudaria eficaçment a l’assoliment dels fins que 
persegueix l’Ordre ministerial de 12 de juny de 1992.

Una modificació en la línia exposada seria un mitjà ade-
quat de veritable racionalització del sector, ja que permetria 
l’especialització per zones de les activitats pesqueres.

Una modificació d’aquest tipus constitueix opinió 
unànime en el sector pesquer d’altura en fresc (Galícia, 
Astúries, Cantàbria i Euskadi), anomenada «flota dels 
300», i que té el suport de les associacions pesqueres 
d’Ondarroa, Pasaia, Gijón, Santander, A Coruña i Vigo.

Les comunitats autònomes també estan d’acord en 
una reordenació de la flota, a través de la racionalització 
dels drets de pesca.

Els últims anys la flota d’altura en fresc s’ha reestruc-
turat i ha adaptat el nivell de l’esforç pesquer a les possi-
bilitats pesqueres existents.

Actualment a la llista de 220 vaixells operatius, s’hi han 
d’afegir noves reduccions basades en propostes de desba-
llestament pendents de selecció, i també per la destinació 
d’alguns vaixells a la constitució de societats mixtes.

L’Administració pesquera central ha mostrat una posi-
ció favorable a possibilitar que els drets de pesca sobrants 
puguin ser transmesos pels titulars als quals els sobren a 
altres que són deficitaris en dies de pesca en calador.

Aquesta modificació de l’Ordre ministerial de 12 de 
juny de 1992 ha de servir per impulsar l’adequació defini-
tiva del nombre de vaixells de la «flota dels 300» a les 
possibilitats pesqueres existents i també ha d’ajudar a 
racionalitzar la pesqueria en aigües de la Unió Europea, 
principalment si tenim en compte que el nou règim pes-
quer per a aquesta flota s’ha posat en marxa l’1 de gener 
de 1996.

En ocasió d’un debat anterior sobre aquestes qüesti-
ons, la majoria dels grups parlamentaris van mostrar una 
opinió favorable sobre la qüestió de fons d’ordenació dels 
drets de pesca de la flota d’altura al fresc.

Amb el transcurs del temps s’ha produït una clarifica-
ció del panorama politicopesquer, tant per la reducció del 
nombre d’unitats operatives, com per l’aprovació de la 
nova normativa europea sobre esforç pesquer i, en defini-
tiva, d’un règim pesquer homogeni, per a tots els països 
membres, que s’ha posat en pràctica aquest any.

Article únic.

Les empreses pesqueres amb vaixells inclosos en el 
cens de les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers 
de més de 100 TRB que operen dins els límits geogràfics 
de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est (NEAFC), 
poden alienar, cedir o transmetre totalment o parcialment, 
entre si,  els drets d’accés a les diferents zones de pesca, 
sempre que aquesta transmissió afecti vaixells del mateix 
cens i sigui autoritzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació sobre la base de la racionalització de l’activi-
tat pesquera i quan no en derivin perjudicis per a tercers.

Disposició final primera.

El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, ha d’establir les normes regla-
mentàries de desplegament i aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de la 
publicació.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 15 de juliol de 1997.
JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


