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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
10395 Reial decret 848/2015, de 28 de setembre, 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 reanomenar en conseqüència la disposició transitòria única, que va passar 
a ser la primera, en la qual s’establien 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 la 
modificació de l’expedient. Tot això dirigit a flexibilitzar les condicions per a aquestes 
finalitats 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.

Aquest període transitori es va ampliar per un termini addicional d’un any mitjançant el 
Reial decret 952/2014, de 14 de novembre.

L’entrada en vigor de la nova política pesquera comuna, mitjançant el Reglament (UE) 
núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la 
política pesquera comuna, pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1954/2003 i 
(CE) núm. 1224/2009 del Consell i es deroguen els reglaments (CE) núm. 2371/2002 i 
(CE) núm. 639/2004 del Consell i la Decisió 2004/585/CE del Consell, així com les novetats 
importants sobre ordenació i gestió de la flota pesquera que introdueix el títol II de la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, fan necessari revisar amb 
deteniment el règim jurídic que actualment s’aplica al sistema d’entrada de capacitat a la 
flota pesquera. Aquest nou règim ha de permetre la gestió de la capacitat fonamentada en 
una flexibilitat més gran que permeti als armadors i propietaris d’embarcacions pesqueres 
més facilitat en l’accés a les baixes.

No obstant això, la complexitat tècnica de la nova normativa que s’ha d’aplicar, en 
aquesta matèria, al sector pesquer, no fa factible que la seva promulgació es produeixi 
amb anterioritat a la finalització del termini d’aplicació de la disposició transitòria segona 
anteriorment esmentada. D’altra banda, el sector pesquer ha sol·licitat l’ampliació del 
termini davant les dificultats per trobar les baixes corresponents a les seves necessitats.

De les dades que consten en els exercicis anteriors i la prospectiva del límit màxim de 
la capacitat pesquera assignada per a Espanya a l’annex II del Reglament núm. 1380/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera 
comuna, se’n desprèn que es pot procedir en aquest sentit sense afectar amb aquesta 
mesura el compliment de les obligacions del Regne d’Espanya.

Atenent la sol·licitud del sector pesquer i amb la consideració que si no s’amplia 
novament aquest termini es produiria un retrocés normatiu en cas que es torni al sistema 
inicial que regula el Reial decret 1549/2009, 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.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 25 de setembre 
de 2015,

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:

«Disposició transitòria segona. Mesures d’aplicació temporal per quatre anys.

Amb una vigència temporal de quatre 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 articles actuals 3, 4, 13 
i 14, llevat dels paràgrafs que introdueix el Reial decret 790/2015, de 4 de setembre, 
en els articles 3 i 4:»

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el titular del Ministeri 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, 28 de setembre de 2015.

FELIPE R.

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