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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
838

Ordre APA/21/2021, de 19 de gener, per la qual es modifiquen diverses ordres
en matèria pesquera i l’annex I del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel
qual es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors.

El Reglament (CE) 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, té com a objectiu fonamental garantir que les activitats de
la pesca i l’aqüicultura siguin sostenibles ambientalment a llarg termini i es gestionin
de manera coherent amb els objectius de generar beneficis econòmics, socials i
d’ocupació, i de contribuir a la disponibilitat de productes alimentaris. Per a això,
disposa d’instruments de gestió com la fixació de possibilitats de pesca assignades
als estats membres, que han de garantir l’estabilitat relativa de cadascun d’aquests
en relació amb cada població de peixos o pesquera, així com també la fixació dels
totals admissibles de captures (TAC) de les diferents espècies pesqueres o
l’establiment de plans de gestió i recuperació de conformitat amb els articles 9 i 10.
Igualment, el Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, d’11 de desembre de 2013, fixa les mesures de conservació i explotació
sostenible dels recursos biològics marins que es poden establir per assolir l’objectiu
fonamental de la política pesquera comuna. En concret, l’article 7.1.b) permet
l’establiment d’objectius per a la conservació i l’explotació sostenible de les
poblacions i les mesures connexes per minimitzar la repercussió de la pesca en el
medi marí, mentre que l’article 7.1.j) permet adoptar diverses mesures tècniques,
entre les quals hi ha les vedes zonals o temporals, a l’efecte de conservació.
Per la seva banda, la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat,
faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, als articles 7, 8 i 9, per dictar
normes per a la conservació i la millora dels recursos pesquers, mitjançant mesures
de regulació directes, a través de la limitació de l’esforç de pesca, o indirectes,
mitjançant la limitació del volum de captures.
Així mateix, La Llei esmentada determina a l’article 12 que, amb l’objecte de
protegir, conservar i recuperar els recursos pesquers, i amb l’informe previ de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
establir fons mínims, zones o períodes de veda en què es limiti o es prohibeixi
l’exercici de les activitats pesqueres o la captura de determinades espècies, així com
adoptar les altres mesures que es considerin necessàries. D’altra banda, l’article 36
faculta igualment el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació a establir mesures
específiques per a la pesca recreativa en les aigües exteriors per raó de protecció i
conservació dels recursos pesquers i amb la finalitat que aquesta no interfereixi o
perjudiqui l’activitat pesquera professional. Entre d’altres, aquestes mesures podran
consistir en l’establiment de vedes temporals o zonals.
En aquest marc normatiu s’han dictat una sèrie d’ordres reguladores de l’exercici
de la pesca marítima en aigües exteriors respecte de les quals l’experiència ha posat
de manifest la necessitat d’incorporar alguns canvis i millores puntuals.
L’article 9 de l’Ordre AAA/2534/2015, de 17 de novembre, per la qual s’estableix
un pla de gestió per als vaixells dels censos del calador nacional del Cantàbric i
nord-oest, determina que els plans de pesca de les modalitats d’encerclament,
determinats arts fixos, arrossegament de fons, volanta i rasco del calador nacional
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del Cantàbric i nord-oest en aigües exteriors es regulen sobre la base del que
indiquen els annexos I, II, III i IV.
En concret, l’annex II regula diversos plans de pesca d’arts fixos d’emmallament, entre
els quals hi ha la volanta i el rasco, per a, entre d’altres, les províncies marítimes de
Guipúscoa i Biscaia. D’altra banda, l’annex IV estableix limitacions a l’exercici de la pesca
amb determinats arts fixos, entre els quals la volanta i el rasco, en determinades zones del
litoral, entra les quals s’inclouen la costa de Biscaia i Guipúscoa. Entre aquestes hi ha
vedes per a la volanta i el rasco que comprenen una àrea diferent atès que prenen com a
referència diferents distàncies a la costa. Aquestes limitacions també estan contingudes a
l’annex II esmentat. Convé, doncs, clarificar la redacció de tots dos annexos a fi d’evitar
duplicitats, així com per unificar conceptes i punts de referència. D’altra banda, per
qüestions d’ordenació de l’activitat entre els diferents arts en la zona, és convenient
igualment unificar la distància a la costa per a totes dues vedes, tant per a l’art de rasco
com per a l’art de volanta. Amb aquest canvi es millora la comprensió dels operadors i se
simplifica l’ordenament.
Així mateix, l’annex IV recull a l’apartat segon una reserva d’ús exclusiu per a l’exercici
de la pesca de llobarro amb art de palangre-canya, durant tot l’any, en una zona delimitada
en l’entorn del cap de Penyes. La raó de la creació d’aquesta zona va ser protegir un
recurs com el llobarro, l’estat biològic del qual recomana establir certes limitacions per a la
seva captura que tendeixin a una disminució de l’esforç pesquer global exercit sobre
aquest peix, si es considera, a més, que no està inclòs en el règim dels totals admissibles
de captures (TAC) i quotes. Cal afegir que, d’aquesta manera, es complementen les
mesures que s’han anat adoptant fa alguns anys en l’àmbit de la Unió Europea. Un cop
transcorreguts uns anys des de la posada en marxa d’aquesta mesura i constatada
l’activitat de la pesca recreativa en la zona de protecció esmentada, és procedent prohibir
la pesca recreativa dins de la zona delimitada a fi de protegir el recurs biològic de
l’increment d’esforç que aquesta activitat pot representar, per la qual cosa es modifica
l’annex I del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima
d’esbarjo en aigües exteriors, a l’empara de la seva disposició final segona. No obstant
això, per facilitar l’activitat dels vaixells recreatius en l’entorn del cap de Penyes, es
considera convenient i adequat revisar les coordenades, per delimitar així la zona pel sud
i reduir-ne, d’aquesta manera, l’extensió.
Així mateix, l’Ordre APM/920/2017, de 22 de setembre, per la qual s’estableix un pla
de gestió per als vaixells dels censos de les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers
més grans i més petits de 100 tones de registre brut, que operen dins dels límits geogràfics
de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est, fixa a l’article 10 les condicions per a
l’activitat pesquera amb arts de palangre de fons dirigida a espècies demersals no
sotmeses a TAC i quotes en l’àrea CIEM 8abde. En concret, remet a l’annex V per
autoritzar uns vaixells determinats a aquesta activitat, vaixells que, si bé són palangrers o
poden accedir a un canvi temporal a aquesta modalitat, no són objecte de l’Ordre
APM/920/2017. El fet que aquesta llista nominativa de vaixells aparegui en un annex de
l’Ordre fa que la seva modificació requereixi un canvi de la norma. S’ha comprovat que
alguns d’aquests vaixells fa temps que no fan ús de les autoritzacions que estipula l’article
10 esmentat, i bloquegen alhora l’accés a altres vaixells palangrers, de manera que
impedeixen el màxim aprofitament del nombre total d’autoritzacions per al tipus d’activitat
regulada. Per tant, convé modificar aquest article 10 i habilitar la Direcció General de
Pesca Sostenible perquè altres vaixells diferents dels que enuncia l’annex V puguin
substituir-ne algun d’aquests, d’acord amb la naturalesa no normativa d’aquest annex.
D’altra banda, convé adaptar l’article 3.5 a la redacció que fa de l’article 5 l’apartat tres de
la disposició final quarta de l’Ordre AAA/315/2020, d’1 d’abril, per assegurar la concordança
interna de la norma.
Per la seva banda, l’Ordre APM/605/2018, d’1 de juny de 2018, estableix un pla de
gestió i recuperació per a la sardina (Sardina pilchardus) de les aigües ibèriques (8c i 9a)
del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM). En concret, a l’article 4 fixa una
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regla d’explotació que determina el nivell de captures anual que poden portar a terme les
flotes d’Espanya i Portugal.
L’estat actual de l’estoc de la sardina ibèrica continua sent preocupant, si bé els plans
posats en marxa des de l’any 2014 han permès començar a entreveure signes clars de
recuperació, amb l’aturada del declivi de la biomassa, que ha augmentat. Les dades de les
últimes campanyes de recerca confirmen, fins al moment, aquesta millora. Malgrat això, el
CIEM continua considerant que aquesta tendència s’ha de consolidar al llarg de les
properes campanyes i que és convenient, per ara, mantenir l’explotació de l’estoc de
sardina en un context de baixa productivitat, la qual cosa determina uns valors pobres de
reclutament, i aquest és un dels factors que expliquen el declivi dels últims anys.
Aquestes circumstàncies van portar el Consell Internacional per a l’Exploració del Mar
(CIEM) a reavaluar el 2019 els valors de referència de biomassa de reproductors i de
mortalitat per pesca. D’acord amb aquests nous valors, la regla d’explotació esmentada
que s’ha anat utilitzant fins ara i que recull l’Ordre AAA/605/2018, d’1 de juny, ha perdut
vigència i és necessari adaptar-la a aquests nous valors i, per tant, a la nova realitat de
l’estoc. En aquestes circumstàncies, el Regne d’Espanya i la República de Portugal van
sol·licitar l’avaluació per part del CIEM de diverses regles d’explotació modificades com a
alternativa respecte a la que conté l’Ordre APM/605/2018, d’1 de juny, i de totes aquestes
la denominada HCR12 va resultar ser la que permetia les màximes captures entre totes les
analitzades i es va qualificar a més com a precautòria. Amb l’aplicació d’aquesta regla
d’explotació s’estima que la biomassa dels exemplars que passen a adults cada any (B1+)
es pot recuperar per damunt del valor de Blim el 2021 amb un 50% de probabilitat, i el
2031 amb un 95% de probabilitat.
Per això, és procedent modificar l’Ordre APM/605/2018, d’1 de juny, per canviar així la
regla d’explotació i adoptar aquesta nova regla avaluada, de conformitat amb la situació
actual de l’estoc.
Finalment, l’Ordre AAA/315/2020, d’1 d’abril, per la qual s’estableixen criteris de gestió
de les possibilitats de pesca assignades al Regne d’Espanya i es modifiquen determinades
ordres ministerials que regulen l’activitat pesquera de les flotes que en fan ús, regula
certes qüestions que afecten la gestió de l’activitat dels vaixells dels censos del Cantàbric
i nord-oest, alhora que la seva disposició final primera modifica alguns articles de l’Ordre
AAA/2534/2015, de 17 de novembre. En aquest sentit s’ha constatat que hi ha certes
contradiccions entre tots dos textos en vigor, per la qual cosa són necessàries algunes
modificacions addicionals a les ja indicades en l’Ordre AAA/2534/2015, de 17 de novembre.
També s’ha comprovat que cal la correcció d’una errada a l’Ordre AAA/315/2020, d’1
d’abril.
En l’elaboració d’aquesta norma s’han observat els principis de bona regulació que
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es
justifica el projecte en la necessitat de preservar els recursos marins i de mantenir la
coherència dins de l’ordenament jurídic, amb l’eliminació de les incongruències generades
arran de la publicació de l’Ordre AAA/315/2020, d’1 d’abril, i és l’instrument més adequat
per garantir-ne la consecució. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es
limita al mínim imprescindible per assolir els seus objectius. El principi de seguretat jurídica
es garanteix atès que s’estableixen en una disposició general les noves modificacions en
coherència amb la resta de l’ordenament jurídic. Així mateix, en aplicació del principi de
transparència s’han consultat durant la tramitació de la norma les comunitats autònomes
afectades, les entitats representatives dels sectors afectats, i s’ha substanciat el tràmit
d’audiència i informació pública. Finalment, el principi d’eficiència es considera complert
atès que no s’imposen noves càrregues administratives davant de la regulació actual que
emprenen les normes modificades. Finalment, s’ha sol·licitat un informe a l’Institut
Espanyol d’Oceanografia (IEO).
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Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 31 de la
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció
Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article u. Modificació de l’Ordre AAA/2534/2015, de 17 de novembre, per la qual
s’estableix un pla de gestió per als vaixells dels censos del calador nacional del
Cantàbric i nord-oest.
L’Ordre AAA/2534/2015, de 17 de novembre, per la qual s’estableix un pla de gestió
per als vaixells dels censos del calador nacional del Cantàbric i nord-oest, queda
modificada de la manera següent:
U.

L’últim paràgraf de l’article 2.3 queda redactat de la manera següent:
«Només els vaixells que figurin en el cens per modalitat i calador i que estiguin
d’alta i amb el diari electrònic de bord operatiu, quan aquest sigui obligatori, poden
fer ús de les seves quotes.»

Dos. La lletra d), ambdós paràgrafs, de l’article 2.8 queda redactada de la manera
següent:
«d) Per als anys successius, la distribució s’ha de fer anualment abans de l’1
de febrer per mitjà d’una resolució de la Secretaria General de Pesca publicada en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» en funció de les possibilitats de pesca de què disposi
cada vaixell a 1 de gener de l’any en qüestió, sobre la base de les transmissions
definitives efectuades fins al 31 de desembre de l’any anterior.»
Tres.

L’article 7.3.b).2n queda redactat de la manera següent:

«2n En aplicació de l’article 5 de l’Ordre APA/315/2020, d’1 d’abril, per la qual
s’estableixen criteris de gestió de les possibilitats de pesca assignades al Regne
d’Espanya i es modifiquen determinades ordres ministerials que regulen l’activitat
pesquera de les flotes que en fan ús.»
Quatre.

L’article 7.4.c).2n queda redactat de la manera següent:

«2n
Cinc.

En aplicació de l’article 5 de l’Ordre AAA/315/2020, d’1 d’abril.»

L’annex II queda redactat de la manera següent:
«ANNEX II

Pla de pesca per a determinats arts fixos d’emmallament a les províncies
marítimes de Gijón, Santander, Guipúscoa i Biscaia
1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest pla de pesca té per objecte regular determinades pesqueres locals de les
províncies marítimes de Gijón, Santander, Guipúscoa i Biscaia.
És aplicable als vaixells de pavelló espanyol que estiguin inscrits en el Registre de
vaixells pesquers i estiguin inclosos en els censos de volanta, rasco o arts menors, segons
correspongui, del calador nacional del Cantàbric i nord-oest i que exerceixin la pesca en
les aigües exteriors d’aquest calador compreses entre la línia marítima fronterera amb
França i el meridià 005º 17,7’ (cap de Lastres) en la franja de 12 milles mesurades des de
les línies rectes de base o des de terra o la costa però sempre a excepció de la franja
d’aigües interiors.
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En tot el que no es prevegi aquí s’ha d’aplicar el Reial decret 410/2001, de 20
d’abril, pel qual es regula la pesca amb arts fixos al calador nacional del
Cantàbric i nord-oest.
2. Arts i ormeigs inclosos en el pla de pesca.
Es considera inclosa en aquest pla de pesca la que s’exerceix amb els següents arts
d’emmallament fixos al fons, que reben localment la denominació genèrica de ‘‘xarxes
costa’’:
Arts menors:
1) Beta (també denominades volantillas o mallabakarra).
2) Betillas.
3) Tremall.
4) Miños.
3.

Dimensions dels arts i ormeigs.

a) Les dimensions dels arts, les de les malles d’aquests, les talles de les
espècies objectiu i els percentatges corresponents s’han d’ajustar al que disposa el
Reglament (UE) 2019/1241 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de
2019, sobre la conservació dels recursos pesquers i la protecció dels ecosistemes
marins amb mesures tècniques, i pel qual es modifiquen els reglaments (CE)
2019/2006 i (CE) 1224/2009 del Consell i els reglaments (UE) 1380/2013, (UE)
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu
i del Consell, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 894/97, (CE) 850/98, (CE)
2549/2000, (CE) 254/2002, (CE) 812/2004 i (CE) 2187/2005 del Consell.
b) Les dimensions màximes dels arts i les mides mínimes de les malles han de
ser, igualment, conformes a les que estableix el Reial decret 410/2001, de 20 d’abril.
c) No obstant això, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona
del Reial decret esmentat:
1r En les aigües compreses entre la línia marítima fronterera amb França i
el meridià 003º 08,8’ W la malla mínima autoritzada per als arts de beta o
mallabakarra és de 53 mm.
2n En les aigües compreses entre els meridians 003º 08,8’ W i 005º 17,7’ (cap
de Lastres) la malla mínima autoritzada és de 50 mil·límetres per a les espècies
següents: molls (Mullidae), boga (Boops boops), làbrids (Labridae), gambes
(Penaeus spp), galera (Squilla mantis), sorell (Trachurus spp), verat (Scomber
scombrus), mòllera fosca (Trisopterus luscus), sípies (Sepia spp) i tríglids (Triglidae).
4.

Normes de calada.

a) Arts menors d’emmallament (betas, betillas, miños i tremall).
1r Només es pot efectuar un llançament al dia.
2n Els arts no poden romandre calats durant la nit, a excepció dels miños en
les províncies marítimes de Gijón, Santander, Guipúscoa i Biscaia.
3r En les províncies marítimes de Gijón i Santander la pesca amb betas es pot
exercir en aigües exteriors guardant una separació de 100 metres de les línies de
base recta o 10 metres de profunditat. Així mateix, aquests arts s’han de retirar de
la calada durant quaranta-vuit hores continuades per setmana i s’han de transportar
a port.
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4t En la província marítima de Biscaia la beta s’ha de calar un cop al dia, a
partir de les 5 hores de la matinada a la tardor i l’hivern i a partir de les 3 hores de la
matinada a la primavera i l’estiu.
5è En la província marítima de Guipúscoa la beta s’ha de calar un cop al dia,
o bé a l’alba o bé a la tarda.
6è No obstant això, en les províncies de Guipúscoa i Biscaia, les que tinguin
una malla mínima igual o superior a 90 mm i inferior a 120 mm el temps màxim
d’immersió no pot sobrepassar les 24 hores.
5.

Especificitats del pla de pesca per a Guipúscoa.

a) Aquestes especificitats són aplicables en les aigües compreses entre Punta
Saturrarán, en la longitud 002º 24,7’ W i la línia marítima fronterera amb França.
b) La longitud màxima dels arts menors d’emmallament autoritzats mesurats
de cornaló a cornaló, segons l’eslora dels vaixells, és la següent:
1r 3.000 metres per als vaixells inferiors a 10 metres d’eslora entre
perpendiculars.
2n 4.500 metres per als vaixells iguals o superiors a 10 metres d’eslora entre
perpendiculars.
6.

Especificitats del pla de pesca per a Biscaia.

a) Aquestes especificitats són aplicables en les aigües compreses entre Punta
Saturrarán, en la longitud 002º 24,7’ W i el meridià de longitud 003º 08,8’ W.
b) Regulació de la pesca per segments de litoral:
1r S’autoritza l’ús de betas, miños i tremalls de fins a 54 braces nàutiques de
fons sobre baixamar escorada.
2n No obstant això, en la zona delimitada entre els meridians 002º 56’1 W (cap
Vilán) i 002º 35’ 0 W (Ea), en el període comprès entre els dies 1 a 31 de març, tots
dos inclosos, només es poden utilitzar els arts a què es refereix l’apartat anterior en
fons inferiors a 40 braces nàutiques sobre baixamar escorada.
7.

Vedes temporals.

Es poden establir períodes de paralització temporal de l’activitat pesquera, en
funció de l’evolució de la pesqueria en cada campanya de pesca. Aquestes aturades,
si s’escau, poden ser objecte de finançament amb càrrec al Fons Europeu Marítim i
de Pesca.»
Sis.

L’apartat 1 de l’annex IV queda redactat de la manera següent:
«1.

Volanta i rasco.

El temps màxim d’immersió dels arts de volanta no pot sobrepassar les 24 hores i,
en el cas del rasco, aquest temps ha de ser com a màxim de 72 hores.
Queda prohibit exercir la pesca amb els arts de volanta i de rasco en les zones
següents:
a) Amb caràcter permanent durant tot l’any:
1r Per a l’art de volanta i rasco en les aigües compreses entre Punta Saturrarán
(02º 24,7’ W) fins a la desembocadura del Bidasoa, per dins de la línia de 12 milles
mesurades des de terra o la costa, a excepció de la franja d’aigües interiors.
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En la denominada «Resueste», delimitada pels punts següents:

A: 43º 39’5 N 005º 00’0 W
B: 43º 39’0 N 004º 53’0 W
C: 43º 36’0 N 005º 00’0 W
D: 43º 36’0 N 004º 53’0 W
3r En la delimitada pels meridians de Punta de la Vaca i cap Vidio i el paral·lel
43º 45’ nord.
4t En la coneguda usualment com a «O’Canto», a la província marítima de
Vilagarcía, entre els meridians 9º 20’ i 9º 27’ oest i els paral·lels de 42º 18’ i 42º 31’
nord.
5è En la delimitada pels meridians 005º 07’6 W i 004º 30’6 W i la línia de costa
i la línia de 2,5 milles des de terra pel nord.
b) Amb caràcter temporal:
1r Des de l’1 de novembre fins al 31 de maig de cada any en la zona delimitada
per la línia que es descriu a continuació: des del punt situat a Punta de la Vaca
seguint cap al nord fins al paral·lel de 43º 45’ nord; continuant cap a l’oest fins al
meridià de 5º 55’ oest; seguint cap al nord fins al paral·lel de 44º 01’ nord; seguint
cap a l’est fins al meridià de 5º 41’ oest i, finalment, dirigint-se cap al sud fins a la
costa.
2n Des de l’1 de gener al 31 de maig, exclusivament per a l’art de volanta, en
l’àrea entre les 5 milles i el límit nord, delimitat pels punts següents:
A: 43º 41’0 N 005º 07’6 W
B: 43º 39’5 N 005º 00’0 W
C: 43º 36’0 N 005º 00’0 W
D: 43º 36’0 N 004º 53’0 W
E: 43º 37’0 N 004º 53’0 W
F: 43º 33’8 N 004º 30’6 W
3r Des del 2 de març al 31 d’agost en l’àrea delimitada per la línia que uneix
els punts següents:
A: 43º 48,0’ N 005º 51,0’ W
B: 43º 44,0’ N 005º 22,0’ W
C: 43º 36,0 N 005º 22,0 W
D: 43º 43,0 N 005º 51,0 W
4t Des de l’1 de novembre fins al 30 d’abril en les aigües compreses entre
Punta Saturrarán, en la longitud 002º 24,7’ W i el meridià de longitud 003º 08,8’ W
per dins de la línia de 10 milles mesurades des de terra o la costa, a excepció de la
franja d’aigües interiors.
5è Des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre en les aigües compreses entre Punta
Saturrarán, en la longitud 002º 24,7’ W i el meridià de longitud 003º 08,8’ W per dins
de la línia de 12 milles mesurades des de terra o la costa, a excepció de la franja
d’aigües interiors.
6è Es poden establir períodes addicionals de paralització temporal de l’activitat
pesquera, en funció de l’evolució de la pesqueria en cada campanya de pesca.
7è Aquestes aturades, si s’escau, poden ser objecte de finançament amb
càrrec al Fons Europeu Marítim i de Pesca.»
Set.

L’apartat 2.a.1r de l’annex IV queda redactat de la manera següent:

«1r Entre el meridià de cap Vilán, en la longitud 2º 56’ 785’’ W (Plencia) i el de
la Punta de Santa Catalina 2º 30’ 621’’ W (Lequeitio), dins de la línia de dotze milles
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paral·lela a les línies de base recta properes, des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre.
Des de l’1 de novembre fins al 30 d’abril, i entre els mateixos meridians, es limita a
dins de la línia de deu milles paral·lela a les línies de base recta properes. No
obstant això, en tots dos casos i durant tot l’any, els arts menors poden exercir la
pesca sempre que no calin els arts a profunditats superiors a 54 braces nàutiques.»
Vuit.

L’apartat 2.b de l’annex IV queda redactat de la manera següent:

«b) Queda reservat de manera exclusiva l’exercici de la pesca de llobarro amb
art de palangre-canya durant tot l’any en la zona delimitada pels punts següents:
A: 43º 40’6 N 005º 52’4 W
B: 43º 40’6 N 005º 51’3’ W
C: 43º 40’00 N 005º 51’3 W
D: 43º 40’00 N 005º 52’4 W
Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual
es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors, en la zona esmentada no
es pot exercir la pesca recreativa.»
Article dos. Modificació de l’Ordre APM/920/2017, de 22 de setembre, per la qual
s’estableix un pla de gestió per als vaixells dels censos de les flotes d’altura, gran
altura i vaixells palangrers més grans i més petits de 100 tones de registre brut, que
operen dins dels límits geogràfics de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est.
Es modifica l’Ordre APM/920/2017, de 22 de setembre, per la qual s’estableix un pla
de gestió per als vaixells dels censos de les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers
més grans i més petits de 100 tones de registre brut, que operen dins dels límits geogràfics
de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est, en els termes següents:
U.

L’article 3.5 queda redactat de la manera següent:
«5. Malgrat la unificació dels censos prevista a l’article 2.2, els vaixells que
procedeixin del cens de flota de palangrers més petits de 100 TRB que poden
pescar a la zona CIEM VIII abde no poden accedir a possibilitats de pesca ni esforç
de les zones VI i VII mitjançant transmissions temporals per un temps superior a un
any o definitives tal com preveuen els articles 6 i 7.»

Dos.

L’article 10.2.b) queda redactat de la manera següent:

«b) Vaixells de les modalitats de palangre de fons o arts menors (que tinguin
concedit prèviament un canvi temporal de modalitat a palangre de fons) del
Cantàbric nord-oest, inclosos a la llista de l’annex V. No obstant això, i amb la
sol·licitud prèvia dels interessats, en cas que algun d’aquests vaixells no faci ús de
l’autorització de l’apartat 1, la Direcció General de Pesca Sostenible pot autoritzar
excepcionalment un altre vaixell d’algun dels censos i calador indicats a pescar
durant un període limitat de temps, sense que per això s’alteri el contingut de l’annex
V. En la resolució s’ha d’indicar el vaixell de la llista de l’annex V que no ha d’exercir
el seu dret temporalment així com el vaixell que pot pescar excepcionalment i durant
quin termini, que no pot ser superior a un any.»
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Article tres. Modificació de l’Ordre APM/605/2018, d’1 de juny, per la qual s’estableix un
pla de gestió i recuperació per a la sardina (Sardina pilchardus) de les aigües ibèriques
(8c i 9a) del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM).
L’article 4 de l’Ordre APM/605/2018, d’1 de juny de 2018, per la qual s’estableix un pla
de gestió i recuperació per a la sardina (Sardina pilchardus) de les aigües ibèriques (8c i
9a) del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM), queda redactat en els
termes següents:
«Article 4.

Regla d’explotació.

Les captures màximes anuals de sardina fetes per totes les flotes que pesquin
a les zones CIEM 8c i 9a es determinen pel model següent:
1. Si la biomassa de l’estoc (B1+), al començament de l’any per al qual el
CIEM fixa la recomanació de captures, està per sota de 112.900 tones la mortalitat
per pesca ha de ser 0.
2. Si la biomassa de l’estoc (B1+) al començament de l’any per al qual el CIEM
fixa la recomanació de captures està en uns valors entre 112.900 i 196.334 tones
(Blim), les captures s’han de fixar d’acord amb un valor de mortalitat per pesca que
s’ha d’incrementar linealment des de 0,046 fins a 0,064.
3. Si la biomassa de l’estoc (B1+) al començament de l’any per al qual el CIEM
fixa la recomanació de captures està per sobre de 196.334 tones (Blim), les captures
s’han de fixar d’acord amb un valor de mortalitat per pesca de 0,064.»
Article quatre. Modificació de l’Ordre APA/315/2020, d’1 d’abril, per la qual s’estableixen
criteris de gestió de les possibilitats de pesca assignades al Regne d’Espanya i es
modifiquen determinades ordres que regulen l’activitat pesquera de les flotes que en
fan ús.
El primer paràgraf de l’article 9.3 de l’Ordre APA/315/2020, d’1 d’abril, per la qual
s’estableixen criteris de gestió de les possibilitats de pesca assignades al Regne d’Espanya
i es modifiquen determinades ordres que regulen l’activitat pesquera de les flotes que en
fan ús, queda redactat en els termes següents:
«3. Sense perjudici de la possibilitat d’exigir responsabilitat de conformitat amb
el que disposa l’article 15 d’aquesta Ordre, en les pesqueries en què les possibilitats
de pesca es reparteixin de manera individual, la superació de les quotes assignades
comporta la deducció de l’excés esmentat de les quotes que s’assignin en l’exercici
següent, d’acord amb els coeficients multiplicadors que preveu l’article 105 del
Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009.»
Article cinc. Modificació de l’annex I del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es
regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors.
L’annex I del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima
d’esbarjo en aigües exteriors, queda modificat de la manera següent:
Es modifica la fila relativa a l’espècie Dicentrarchus labrax de l’annex I, que queda
redactada de la manera següent:
«Dicentrarchus labrax (excepte a la zona que recull l’annex IV.2
b) de l’Ordre AAA/2534/2015, de 17 de novembre, per la qual
s’estableix un pla de gestió per als vaixells dels censos del
calador nacional del Cantàbric i nord-oest).

Llobarro, llobina

BSS»
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Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 19 de gener de 2021.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis
Planas Puchades.

https://www.boe.es
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