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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
11804 Reial decret 952/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i 
adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

El Reial decret 1586/2012, de 23 de novembre, pel qual es modifiquen determinats 
articles del Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i 
adaptació al Fons Europeu de la Pesca, va introduir una nova disposició transitòria, la 
segona, i es va renomenar en conseqüència la disposició transitòria única, que va passar 
a ser la primera, en la qual es preveien amb una vigència temporal de dos anys des de 
l’entrada en vigor del Reial decret 1586/2012, de 23 de novembre, l’aplicació de 
determinades regles, en lloc dels articles 3, 4, 13 i 14 del Reial decret 1549/2009, de 9 
d’octubre, referits a les condicions de les baixes per a la construcció o modernització de 
vaixells pesquers, la tramitació de les sol·licituds i les conseqüències sobre l’anul·lació o 
modificació de l’expedient, tot això dirigit a flexibilitzar les condicions per a aquests fins i 
fomentar la reactivació del sector pesquer a fi de permetre que els armadors amb 
expedients que s’hagin vist paralitzats per les dificultats derivades de la crisi econòmica 
no perdin els seus drets sobre els vaixells aportats com a baixa.

El sector pesquer ha sol·licitat l’ampliació del termini davant les dificultats per trobar 
les baixes corresponents a les seves necessitats i amb la finalitat de finalitzar les accions 
preliminars encaminades a la presentació dels projectes corresponents i així s’ha explicitat 
en els seus informes.

D’altra banda no s’han arribat a cobrir les expectatives d’utilització de l’arqueig i la 
potència que es preveien inicialment, ja que molts dels actius pesquers tenen càrregues 
que s’han d’alliberar.

Aquestes expectatives de noves construccions, modernitzacions i regularitzacions 
d’expedients de vaixells pesquers, que suposen un increment d’activitat en les drassanes 
petites i mitjanes amb creació de riquesa i càrrega de treball en aquestes, crea una millora 
de les expectatives econòmiques generals per al sector pesquer.

A punt de complir-se el termini de dos anys previst, la complexitat dels tràmits per a la 
normalització de la situació en el sector pesquer persisteix i es fa aconsellable prorrogar 
pel termini d’un any l’aplicació temporal de les mesures que conté la disposició transitòria 
segona del Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i el 
sector pesquer.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 14 de novembre de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació 
del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

Es modifiquen el títol i el primer paràgraf de la disposició transitòria segona del Reial 
decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons 
Europeu de la Pesca, que queden redactats de la manera següent:
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«Disposició transitòria segona. Mesures d’aplicació temporal per tres anys.

Amb una vigència temporal de tres anys des de l’entrada en vigor del Reial 
decret 1586/2012, de 23 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons 
Europeu de la Pesca, són aplicables les regles següents, en lloc dels actuals 
articles 3, 4, 13 i 14:»

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, perquè, en l’àmbit de 
les seves competències, dicti les normes oportunes per al desplegament del contingut 
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de novembre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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