
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ORDRE ARP/114/2018, de 6 de juliol, per la qual s'aprova el Pla de gestió per a les embarcacions de
marisqueig amb dragues per a embarcació.

La zona costanera litoral sosté una elevada pressió antròpica a causa de multitud d'usos i activitats, tant des
del punt de vista de la pràctica professional pesquera i marisquera, activitat, aquesta última, amb elevada
dependència de les zones costaneres poc profundes, com de les activitats turístiques i industrials. Per això,
aquesta franja és objecte de diverses mesures de protecció i gestió per part de les diferents administracions
implicades.

L'article 119.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria d'activitats marítimes. Aquesta competència inclou en tot cas, i entre altres aspectes, la
regulació i la gestió del marisqueig, i l'establiment de les condicions per practicar-lo.

La Política Pesquera Comuna (PPC), aprovada pel Reglament (UE) 1380/2013, d'11 de desembre, del Parlament
Europeu i del Consell, constitueix el marc general de regulació en matèria de pesca de la Unió Europea. D'acord
amb l'article 2, els seus objectius són garantir que les activitats pesqueres siguin ambientalment,
econòmicament i socialment sostenibles, partint de l'aplicació d'una gestió amb enfocament ecosistèmic i
procurant assegurar una explotació dels recursos biològics marins vius que permeti el restabliment i
manteniment de les poblacions capturades en uns nivells capaços de produir el Rendiment Màxim Sostenible
(RMS).

El Reglament (CE) 1967/2006, de 21 de desembre, del Consell, relatiu a les mesures de gestió per a
l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es va modificar el Reglament
(CEE) 2847/93 i es va derogar el Reglament 1626/94, estableix en l'article 19 l'obligació per als estats
membres de la Unió Europea d'aprovar plans de gestió per a les pesqueries de determinats arts de pesca, entre
els quals hi ha les dragues per a embarcació que treballin en les seves aigües territorials.

La definició de draga per a embarcació es correspon amb la definició de l'article 2.1 b) del Reglament (CE)
1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels
recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2847/93 i es deroga el
Reglament 1626/94.

L'article 26.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix que el departament
competent en matèria de pesca i acció marítimes, de conformitat amb la política pesquera comuna i en el marc
del Reglament (CE) 2371/2002 i del Reglament (CE) 1967/2006, pot aprovar plans de gestió dels recursos
pesquers i marisquers per a determinades zones amb l'objectiu de garantir una explotació dels recursos
aquàtics vius que faciliti unes condicions econòmiques, mediambientals i socials sostenibles.

La regulació de l'activitat de dragues per a embarcació s'ha anat modificant per adaptar-se a la realitat del
sector i per establir límits clars que han pogut acotar la pràctica d'aquesta activitat a les característiques de les
seves condicions inicials.

El vigent Pla de gestió de la modalitat de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, el va aprovar
l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, i va ser aprovat per la Comissió Europea d'acord amb la comunicació de 2
de maig de 2016. D'acord amb aquesta comunicació, es va incorporar al pla de gestió l'execució d'un programa
de seguiment científic durant el primer any de vigència per determinar, de manera concloent, si la draga per a
embarcació utilitzada a Catalunya es corresponia o no amb la definició de draga del Reglament (CE)
1967/2006, de 21 de desembre.

A l'octubre de 2016, l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va donar inici al seguiment científic exigit per a
la modalitat de dragues per a embarcació. Paral·lelament, l'Administració pesquera catalana va dur a terme un
monitoratge tècnic encaminat a donar suport als resultats del seguiment i a obtenir la més completa informació
sobre la pesquera. Amb els resultats obtinguts, s'ha pogut constatar que efectivament el "rastell de cadenes"
que opera al litoral mediterrani català compleix els requisits previstos a la reglamentació europea pel que fa a
les característiques tècniques i la composició de captures que ha de reunir una draga per a embarcació. D'altra
banda, les conclusions del seguiment cientificotècnic conjunt han revelat la necessitat d'adaptar determinades
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mesures tècniques previstes en el PGDE en relació amb el control de l'esforç pesquer, mesures tècniques i
mesures de control específiques que s'adapten millor als resultats obtinguts sobre la dinàmica de les flotes i la
productivitat dels caladors estudiats.

El canvi més significatiu respecte del pla vigent fins ara és la restricció de la zona autoritzada per al marisqueig
amb dragues per a embarcació: circumscriu l'àmbit autoritzat a la zona sud del delta de l'Ebre. Aquesta àrea és
la que va mostrar el menor impacte de l'activitat, el major rendiment econòmic i el millor estat de les principals
espècies objectiu en el programa de seguiment científic. De manera complementària, i a fi de millorar l'estat de
les poblacions explotades i augmentar la sostenibilitat ambiental de la zona i la sostenibilitat econòmica del
sector dependent, el nou pla de gestió incorpora una substancial reducció d'esforç pesquer, representat
mitjançant la reducció del nombre màxim de permisos especials a atorgar, la disminució de les jornades
màximes anuals a repartir entre les barques autoritzades i la reducció d'hores efectives de marisqueig en
incorporar la possibilitat de complementar l'activitat amb altres dos ormeigs per a la captura de marisc, els
cadups i les cargoleres.

Tot i que aquestes modificacions afecten de manera parcial el contingut del pla de gestió vigent, en compliment
del principi de simplicitat, claredat i proximitat a la ciutadania que ha de regir l'actuació de les administracions
públiques, es considera adequat aprovar un nou pla i derogar l'aprovat mitjançat l'Ordre ARP/219/2016, de 3
d'agost.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix, en el seu article 3.13.3, l'exercici de
la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, disposa, en el seu article 53.1 e), que una de les funcions de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims és impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins i
de les zones de protecció pesquera o marisquera i altres mesures de protecció dels recursos marins.

Les mesures tècniques de gestió que conté el nou pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb
dragues per a embarcació han estat proposades per la Comissió de Seguiment d'aquest pla de gestió i se n'ha
informat al sector pesquer afectat.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que
m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic. Aprovació del Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb dragues per a embarcació

S'aprova el Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per embarcació que consta
en l'annex. El Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb dragues per a embarcació, els seus
annexos i l'informe final de seguiment científic sol·licitat per la Comissió Europea durant el primer any de
vigència del pla es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_especies_calador_mediterrani/plans-gestio-
cogestio/pla-gestio-dragues-embarcacio.

 

 

Disposició addicional

Sense perjudici del que preveu l'apartat 10 de l'annex sobre les característiques tècniques de les
embarcacions, la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims podrà atorgar de manera
excepcional permisos especials per al marisqueig amb dragues per a embarcació a determinades embarcacions
que superin la potència establerta fins a un màxim de 230 HP, sempre que hagin disposat de llicència per a
aquesta modalitat i puguin acreditar-ne dedicació històrica.

 

 

Disposició derogatòria
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Es deroga l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, per la qual s'estableix el Pla de gestió per a les embarcacions
de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació (DOGC núm. 7181, de 10.8.2016).

 

 

Disposició final

L'aplicació del pla aprovat mitjançant aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat (DOGC).

 

Barcelona, 6 de juliol de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

 

Annex

Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb dragues per embarcació

 

--1. Permís especial de marisqueig amb dragues per a embarcació

1.1 Per a la pràctica del marisqueig amb dragues per a embarcació, cal disposar d'un permís especial de
marisqueig que s'atorgarà anualment mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de pesca i afers marítims, de conformitat amb l'article 9.3 de la Llei 2/2010, de 18 de
febrer, de pesca i acció marítimes.

1.2 El permís especial de pesca de marisc tindrà una durada màxima d'un any.

1.3 El nombre màxim de permisos especials de marisqueig que poden ser atorgats a Catalunya no excedirà de
21 ni es podran atorgar permisos especials a embarcacions que no disposin de drets històrics corresponents a
aquesta modalitat.

1.4 El permís especial es retirarà per incompliment de les obligacions establertes en aquest Pla.

 

--2. Cens d'embarcacions autoritzades

La direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims mantindrà un cens actualitzat de les
embarcacions que disposin de permís especial de marisqueig amb dragues per a embarcació. El nombre
d'embarcacions registrades en el cens no podrà ser en cap cas superior al nombre de permisos especials de
marisqueig de l'apartat 1.3.

 

--3. Descripció de la draga per a embarcació

3.1 A l'efecte d'aquesta Ordre i de conformitat amb l'article 2.1 b) del Reglament (CE) 1967/2006 del Consell,
s'entén per draga per a embarcació el conjunt format per una estructura de ferro o acer, que fa la funció de
boca de l'art, a la qual va cosit un sac de xarxa que finalitza en un cóp o coronell on queden retingudes les
captures. Entre l'estructura i el cóp, l'aparell pot anar equipat amb un seguit de cadenes transversals.

3.2 Es poden utilitzar un nombre màxim de dues dragues armades simultàniament amb dos cables de remolc
situats en paral·lel.

3.3 El pes i les dimensions màximes de la draga per a embarcació són les següents:
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a) Longitud: 10 metres des de la boca al final del cóp.

b) Amplada: 2,5 metres si s'utilitza una sola draga i 2 metres cadascuna si s'armen 2 dragues en paral·lel.

c) Pes total arrossegat: 100 kg per draga.

3.4 El nombre de cadenes per draga no pot ser superior a 18.

3.5 La llum mínima de la malla mesurada en diagonal i mullada és de 40 mm.

 

--4. Zones i fons permesos

4.1 El calador autoritzat per a la modalitat de dragues per a embarcació és el comprès entre el paral·lel del cap
de Tortosa (latitud 40º 43,07' N i longitud 0º 52,51' E) i la línia que uneix el port de Sant Carles de la Ràpita
(latitud 40º 36,55' N i longitud 0º 36,28' E) amb la punta de la Banya (latitud 40º 34,80' N i longitud 0º 35,55'
E). A proposta de la Comissió de Seguiment del Pla de gestió a què fa referència l'apartat 13, es podran fixar
límits en profunditat o distància de la costa mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de pesca i afers marítims.

4.2 Les embarcacions autoritzades quan es dediquin a les dragues per a embarcació hauran de mantenir una
distància mínima de la costa de 0,3 milles nàutiques.

4.3 Queda prohibida l'activitat de dragues per a embarcació sobre hàbitats de fanerògames marines.

4.4 Per poder controlar el compliment dels horaris i de les zones de marisqueig autoritzades, les embarcacions
amb permís especial de marisqueig amb dragues per a embarcació han de dur instal·lat un Sistema
d'Identificació Automàtica (AIS) amb un nombre MSI que constarà en la resolució d'atorgament del permís.
Aquests dispositius hauran d'estar en funcionament i emetent senyal de posicionament sempre que el vaixell
sigui a la mar, sigui o no jornada dedicada al marisqueig amb dragues per a embarcació.

 

--5. Horaris i jornades de l'activitat

5.1 El marisqueig amb dragues per a embarcació únicament està autoritzat de dilluns a divendres.

5.2 L'horari de sortida i entrada de port de les embarcacions autoritzades en les jornades de dedicació al
marisqueig amb dragues per a embarcació serà el comprès entre les 6.00 hores i les 16.00 hores,
respectivament.

5.3 Per a les embarcacions del cens, s'autoritza un màxim de 2.428 jornades de marisqueig. El repartiment de
jornades entre les embarcacions autoritzades, l'ha de realitzar la persona titular de la direcció general
competent en matèria de pesca i afers marítims amb l'acord previ de la Comissió de Seguiment a què fa
referència l'article 13.

5.4 Les confraries de pescadors han de dur un registre de les jornades de marisqueig amb dragues per a
embarcació realitzades per les embarcacions autoritzades del seu àmbit respectiu, on constin les dates de
cadascuna. Aquesta informació s'ha de remetre mensualment a la direcció general competent en matèria de
pesca i afers marítims durant la setmana següent a la seva finalització.

 

--6. Espècies autoritzades

6.1 Les espècies autoritzades per al marisqueig amb dragues per a embarcació són els mol·luscs, els crustacis i
els equinoderms.

6.2 Les captures d'espècies diferents dels mol·luscs, els crustacis i els equinoderms no podran ser superiors al
10% del total de les captures en pes en el moment del desembarcament.

6.3 Es consideren espècies de referència del marisqueig amb dragues per a embarcació aquelles que, per les
característiques de la resta d'arts i aparells utilitzats en la zona d'afectació d'aquest Pla de gestió, procedeixen,
exclusivament o en la major part, de les dragues per a embarcació. Les espècies de referència són:

a) Cargol de punxes (Bolinus brandaris).

b) Rossellona (Chamelea gallina).
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--7. Talles mínimes

7.1 La talla mínima d'extracció i comercialització del cargol de punxes (Bolinus brandaris) és de 25 mm
mesurats en el sentit de l'amplada a la zona entre pues. La talla mínima podrà ser modificada, per resolució de
la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims, per adaptar-se, si cal,
a les recomanacions de les avaluacions científiques que en el marc del seguiment del pla de gestió puguin ser
encarregades a l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

7.2 Les talles mínimes de captura de rossellona (Chamelea gallina) i de la resta d'espècies objectiu i
acompanyants són les previstes a l'annex III del Reglament (CE) 1967/2006 de pesca al Mediterrani i en les
diferents normatives autonòmiques o estatals que siguin d'aplicació.

7.3 Els exemplars de bivalves i gasteròpodes capturats que no arriben a la talla o el pes mínim legals, per
garantir-ne la supervivència, hauran de ser retornats al mar al moment i a la zona de captura immediatament
després d'efectuada la selecció, sense perjudici del que prevegi la reglamentació nacional i internacional en
matèria de rebuigs per a determinades pesqueries demersals al mar Mediterrani.

 

--8. Emprament d'altres arts o aparells

8.1 En la mateixa jornada, es podrà complementar l'ús de la draga per a embarcació amb cadups i/o
cargoleres. En aquests casos, les espècies de referència d'aquests ormeigs queden excloses del còmput de
captura de les dragues per a embarcació i, per tant, no s'inclouran en el càlcul del percentatge disposat a
l'apartat 7.2. Aquestes espècies de referència són:

a) Pop roquer (Octopus vulgaris).

c) Margarida llisa (Tritia mutabilis).

8.2 En el cas d'utilització de dragues per a embarcació amb els ormeigs descrits en l'apartat 8.1, el dia de
pesca serà computable com a jornada dedicada a les dragues per a embarcació i els horaris s'han d'ajustar als
disposats en l'apartat 5.

8.3 Durant els dies de pesca computats com a jornades de marisqueig amb dragues per a embarcació, es
prohibeix específicament la dedicació a una altra activitat diferent de la que regula aquesta Ordre, amb
l'excepció prevista en l'apartat 8.1. En aquests casos, i també amb l'excepció prevista en l'apartat 8.1, totes
les espècies que es trobin a bord, estigui l'embarcació a mar o a port, seran considerades procedents de les
captures de la draga, i, per tant, seran comptabilitzades a l'hora de valorar les limitacions de captura
establertes.

8.4 Durant les jornades no dedicades a les dragues per a embarcació, el rastell de cadenes (draga) no podrà
anar embarcat i haurà de romandre estibat en terra.

 

--9. Característiques tècniques de les embarcacions

Les embarcacions que vulguin dedicar-se al marisqueig amb dragues per a embarcació hauran de reunir les
característiques tècniques següents:

a) Tones de registre brut: un màxim de 14.

b) Potència: un màxim de 110 kW o 150 HP.

c) No haver figurat ni figurar registrades en el cens de la modalitat d'arrossegament, ni estar armades per a
aquesta modalitat.

 

--10. Vedes

S'estableix una veda de 2 mesos de dedicació a les dragues per a embarcació. El període de veda, l'establirà
anualment la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims a proposta
de la Comissió de Seguiment del Pla de gestió a què fa referència l'article 13 i constarà en el permís especial a
què fa referència l'apartat 1 als efectes de determinar-ne la vigència.
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--11. Ports base autoritzats i desembarcament de captures

11.1 Els ports base autoritzats són els ports pesquers que es troben entre el límit nord del terme municipal de
l'Ametlla de Mar i la desembocadura del riu Sènia.

11.2 Les embarcacions amb permís especial de marisqueig amb dragues per a embarcació han d'efectuar la
sortida i l'entrada des del port base autoritzat o des d'aquell port, d'entre els compresos en l'àmbit territorial
del punt anterior, que, amb l'acord previ de les confraries de pescadors afectades, pugui autoritzar una
resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims.

11.3 El desembarcament de les captures es realitzarà exclusivament en els ports autoritzats d'acord amb el
que preveuen els dos punts anteriors.

 

--12. Control de l'esforç pesquer

12.1 L'esforç pesquer de la modalitat, representat per la limitació horària de l'activitat, les jornades, el període
de campanya autoritzat i el nombre i la capacitat de les embarcacions, serà controlat per la Comissió de
Seguiment a què fa referència l'article 14 amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat de la pesquera, sense
perjudici de les competències en matèria de control i inspecció a què fa referència l'article 16.1.

12.2 El protocol de seguiment i control del Pla de gestió és el que consta en el punt 2 de l'annex III del
document del Pla aprovat per la Comissió Europea que es pot consultar en l'adreça web del DARP indicada en
l'article únic de l'Ordre.

 

--13. Comissió de Seguiment del Pla de gestió

13.1 Es crea una Comissió de Seguiment paritària composta per tres membres designats per la direcció general
competent en matèria de pesca i afers marítims i tres membres designats per la Federació Nacional Catalana
de Confraries de Pescadors, un dels quals actuarà com a coordinador de la Comissió.

13.2 La Comissió de Seguiment té com a funcions, a més de les descrites a l'apartat 12.1, valorar l'evolució de
la campanya i proposar a la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims possibles
modificacions a la gestió de l'activitat del marisqueig amb dragues per a embarcació.

13.3 La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop durant l'últim trimestre de cada any.

13.4 El funcionament de la Comissió de Seguiment es regeix per les normes contingudes per als òrgans
col·legiats en la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

13.5 La composició i el funcionament de la Comissió de Seguiment s'adaptaran a la normativa vigent en
matèria de governança pesquera, dins d'un marc de cogestió adaptativa.

 

--14. Seguiment tecnicocientífic i revisió del Pla de gestió

14.1 Durant la vigència del Pla, s'executarà el programa de seguiment tecnicocientífic previst en el Pla de
gestió aprovat per la Comissió Europea.

14.2 Transcorreguts 3 anys des de l'entrada en vigor d'aquest Pla de gestió, la Comissió de Seguiment valorarà
els resultats de la seva aplicació sobre la base del seguiment tecnicocientífic i informarà la Comissió Europea, a
través dels conductes oficials, mitjançant la redacció de l'informe corresponent.

 

--15. Inspecció, control i règim sancionador

15.1 La inspecció i el control de les mesures previstes en aquest Pla de gestió s'efectuaran d'acord amb el
Decret 197/2003, de 26 d'agost, pel qual es regula la funció inspectora de les activitats competència de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

15.2 Els incompliments de les obligacions contingudes en aquest Pla seran sancionables d'acord amb la Llei
2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.

 

--16. Vigència
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El Pla té una vigència de 5 anys, a comptar des del dia de la seva entrada en vigor, i serà revisat a la
finalització del tercer any.

 

(18.193.058)
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