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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5732 Ordre APA/441/2019, de 9 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre 

AAA/2536/2015, de 30 de novembre, per la qual es regulen les arts i les 
modalitats de pesca marítima i s’estableix un pla de gestió per als vaixells dels 
censos del calador nacional canari.

El Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament i del Consell, d’11 de desembre de 
2013, sobre la política pesquera comuna, té com a objectiu fonamental garantir una 
explotació sostenible dels recursos pesquers vius i de l’aqüicultura en el marc d’un 
desenvolupament sostenible, tenint en compte de manera equilibrada els aspectes 
econòmics, mediambientals i socials.

En particular, l’article 7 regula els tipus de mesures que es poden portar a terme, entre 
els quals hi ha l’establiment de: objectius per a la conservació i l’explotació sostenible de 
les poblacions i les mesures connexes necessàries per minimitzar la repercussió de la 
pesca en el medi marí, talles mínimes de referència a l’efecte de conservació, regulació de 
les característiques dels arts de pesca i normes relatives a la seva utilització, de limitacions 
o prohibicions en la utilització de determinats arts de pesca i en les activitats de pesca, en 
determinades zones o períodes, així com l’obligació que vaixells pesquers deixin de pescar 
en una zona determinada durant un període mínim establert.

Per la seva banda, la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, 
estableix entre les seves finalitats vetllar per l’explotació equilibrada i responsable dels 
recursos pesquers i, així, estableix a l’article 8 que el titular del departament pot adoptar 
mesures de regulació de l’esforç pesquer, entre les quals hi ha la limitació del temps 
d’activitat pesquera. Així mateix, la Llei esmentada estableix a l’article 12 que, amb 
l’objectiu de protegir, conservar i recuperar els recursos pesquers i amb l’informe previ de 
l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el titular del departament pot establir fons mínims, 
zones o períodes de veda, en els quals 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.

El 2015 es va publicar l’Ordre AAA/2536/2015, de 30 de novembre, per la qual es 
regulen les arts i les modalitats de pesca marítima i s’estableix un pla de gestió per als 
vaixells dels censos del calador nacional canari, que unifica en una sola norma la normativa 
dispersa per a l’activitat en aigües de l’arxipèlag canari. En concret l’Ordre substituïa i 
derogava les ordres següents: Ordre AAA/948/2013, de 22 de maig, Ordre APA/677/2004, 
de 5 de març, Ordre APA/2586/2002, d’11 d’octubre, Ordre de 26 de març de 1998, Ordre 
de 20 de gener de 1995 i Ordre de 4 de febrer de 1987, que contenien les normes 
aplicables per a diferents arts de pesca al calador canari.

Al llarg d’aquests tres anys transcorreguts s’han detectat diverses carències en la 
norma que convé corregir alhora que ha sorgit nova informació sobre l’ús tradicional de les 
nanses que suggereixen la possibilitat d’adaptar la norma actual.

En concret, la norma actual deixa fora alguns dels arts d’encerclament que utilitza 
habitualment la flota canària i que s’han de definir i incloure per garantir que no hi ha errors 
d’interpretació pel que fa a les dimensions i les espècies a les quals van dirigits.

Pel que fa a l’ús del jigging i els depressors en el curricà, la normativa és diferent en 
aigües interiors i en aigües exteriors, per la qual cosa convé harmonitzar-la perquè hi hagi 
coherència entre tots dos tipus d’aigües. En aigües interiors i a la resta de la normativa 
espanyola respecte a la pesca recreativa no hi ha limitació a tots dos tipus d’activitat que, 
d’altra banda, són selectius per a la captura de peixos majors, i s’evita la captura de 
juvenils i de peixos de mida petita. Per això se suprimeixen els punts b) i c) de l’article 4 de 
l’Ordre AAA/2536/2015, de 30 de novembre, sobre prohibicions.
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Pel que fa als arts de parany, s’introdueix un nou article 4 bis, que respon a la necessitat 
de regular l’abalisament dels arts menors i els arts de parany dins de les 12 milles de 
conformitat amb el que estipulen els articles 13 a 17 del Reglament (UE) núm. 404/2011 
de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, que estableix les normes de desplegament del 
Reglament (CE) núm. 1224/2009, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per 
garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna.

D’altra banda, al llarg d’aquests tres anys transcorreguts des de l’aprovació de la 
norma s’han elaborat estudis que demostren que aquest art produeix un impacte menor 
del que s’havia estimat. En concret és necessari destacar el projecte «Nansa sostenible: 
estudi sobre l’impacte de les nanses per a peixos i millores tècniques correctores», elaborat 
entre els anys 2016 i 2017 i que s’uneix als treballs de Projecte Nansa 75 de 2009, el 
Projecte Nansa 75 hivern de 2012.

Així doncs, s’ha d’adaptar el que estipula la secció 4a sobre arts de parany tal com 
preveu el punt 3 de l’article 11 de l’Ordre, que permet la revisió de les característiques 
tècniques i el nombre de nanses a la vista dels treballs esmentats una vegada els revisi 
l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

Sembla molt més coherent que la limitació respecte al nombre màxim de nanses 
estigui vinculada a la superfície de la plataforma continental al voltant de cada illa que al 
nombre de vaixells, amb la qual cosa s’ha de permetre que, dins de l’elaboració de plans 
de pesca com el que ja conté la norma actual per a les aigües exteriors, es pugui fixar un 
nombre superior de nanses que en la norma general, sempre que es respectin uns límits 
globals d’esforç.

Pel que fa a l’ús de l’art d’emmallament conegut com a ormeig per a caçons, s’han 
d’ajustar les seves mesures per adaptar-lo a l’ús i la tradició i un rendiment pesquer 
superior, i s’han de modificar alhora algunes de les coordenades de les zones on 
s’autoritzen, en especial la corresponent a Arguineguín, i el període de temps en què 
aquesta activitat no es pot exercir.

Pel que fa al palangre de fons, la mesura de limitació del nombre d’hams a 500 tenia 
com a objectiu protegir la plataforma de les illes de l’ús d’aquest art per evitar la 
competència amb els arts tradicionals de nanses i línies de mà. Tanmateix, el calador 
insular combina aquesta plataforma en l’entorn de les illes amb caladors més allunyats de 
les illes o d’aigües més profundes on no hi ha competència amb la flota local i tanmateix sí 
hi ha una concurrència amb flotes d’altres parts de la península o de Portugal. Aquests 
vaixells, amb plenes possibilitats d’accés a aquestes aigües, operen amb palangres armats 
amb fins a 3.500 hams, la qual cosa suposa una competència amb les unitats insulars 
dedicades al palangre de fons.

Convé, doncs, modificar l’articulat relatiu a aquesta modalitat per adaptar el nombre 
màxim d’hams que es poden emprar en aquestes zones allunyades de la plataforma 
immediata a les illes o en rangs batimètrics on no es produeixi una interferència amb els 
arts tradicionals. En aquestes zones, el nombre d’hams s’ha d’augmentar per acostar-los 
als que tenen les flotes nacionals que operen en aigües pròximes a l’arxipèlag fins 
als 2.500 hams. Per a les aigües en l’entorn immediat de les illes i fins a una profunditat 
de 200 metres segueix regint la limitació a 500 hams com a màxim.

S’ha efectuat el tràmit de comunicació a la Comissió Europea que preveu l’article 46 
del Reglament (CE) núm. 850/1998 del Consell, de 30 de març de 1998, per a la 
conservació dels recursos pesquers a través de mesures tècniques de protecció dels 
juvenils d’organismes marins.

El contingut d’aquesta Ordre s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es 
justifica aquesta norma en la necessitat d’adequar la normativa vigent a la procedimental, 
i de simplificar els procediments; de la mateixa manera s’adequa al principi de 
proporcionalitat, atès que no hi ha cap altra alternativa menys restrictiva de drets o que 
imposi menys obligacions als destinataris. Pel que fa als principis de seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, la norma s’hi adequa atès que és coherent amb la resta de 
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l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de les parts interessades i s’han evitat 
càrregues administratives innecessàries o accessòries.

L’elaboració d’aquesta Ordre s’ha sotmès a audiència i informació públiques de 
conformitat amb el que disposa l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern. Així mateix s’ha sotmès a la consulta de les entitats representatives dels sectors 
afectats, i també s’han consultat la Comunitat Autònoma de Canàries i l’Institut Espanyol 
d’Oceanografia.

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 únic. Modificació de l’Ordre AAA/2536/2015, de 30 de novembre, per la qual es 
regulen les arts i les modalitats de pesca marítima i s’estableix un pla de gestió per als 
vaixells dels censos del calador nacional canari.

L’Ordre AAA/2536/2015, de 30 de novembre, per la qual es regulen les arts i les 
modalitats de pesca marítima i s’estableix un pla de gestió per als vaixells dels censos del 
calador nacional canari, queda modificada de la manera següent:

U. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 3, que queda redactada de la 
manera següent:

«a) Arts menors, que inclouen els arts de pesca següents: aparells d’ham (línia 
de mà, línia o estri per a pesca de l’alt, canya, puyón, palangre de fons, curricà o 
curri), arts de parany (nanses i tambor per a morenes), arts d’hissada (pandorga, 
gueldera o tarralla), arts d’emmallament (tremall i ormeig per a caçons), arts 
d’encerclament (sardinal o traïnya, xàvega petita d’aire o hamaca i salpera) i vara de 
peto.

L’ús d’arts menors és polivalent per a les embarcacions incloses en el cens 
d’arts menors, i poden portar a bord simultàniament i exercir l’activitat amb diversos 
arts o aparells dels que autoritza aquesta Ordre. Les embarcacions amb una eslora 
total superior a 15 metres tenen una limitació a la utilització simultània de les arts 
d’encerclament, canyes, llinyes per a túnids i palangre, i només poden portar a bord 
un d’aquests tipus d’arts i/o aparells al dia, excepte quan capturin esquer viu per a 
la captura de túnids, per a la qual cosa poden portar a bord simultàniament canyes 
i art d’encerclament. El titular de l’embarcació ha de comunicar prèviament l’art de 
pesca que utilitzin a l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca de la Delegació del 
Govern a Canàries, que pot efectuar les comprovacions ulteriors que es considerin 
necessàries.»

Dos. Se substitueix l’article 4 pel següent:

«Article 4. Prohibicions en l’exercici de la pesca al calador nacional de les 
Canàries.

Es prohibeix qualsevol forma de pesca d’arrossegament, tant si s’efectua amb 
art remolcat per embarcació com si es practica sense embarcació des de la vora.»

Tres. S’afegeix un article 4 bis, d’abalisament d’arts menors i arts de parany, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 4 bis. Abalisament d’arts menors i arts de parany.

L’abalisament dels arts menors i els arts de parany dins de les 12 milles s’ha 
d’efectuar de conformitat amb el que estipulen els articles 13 a 17 del Reglament 
(UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, que estableix les normes 
de desplegament del Reglament (CE) núm. 1224/2009, pel qual s’estableix un règim 
comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política 
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pesquera comuna, o mitjançant qualsevol altre sistema equivalent que permeti el 
control dels arts.»

Quatre. Es modifica la lletra a) de l’article 5, que queda redactada de la manera 
següent:

«a) De regulació regional: les seves característiques i normes d’ús són les 
mateixes a tot el calador. S’inclouen tots els aparells d’ham (línia, estri per a pesca 
de l’alt, canya, curri, palangre de fons i puyón), els arts d’encerclament 
(encerclament, xàvega petita, salpera, traïnya i sardinal) i els arts d’hissada 
(pandorga, gueldera o tarralla).»

Cinc. Es modifica el punt b) i s’afegeixen els apartats següents a l’article 8:

«b) Xàvega petita d’aire o hamaca: ha de tenir una llum de malla mínima de 10 
mil·límetres. Les seves dimensions màximes són de 125 metres d’ales, 18 metres 
de cop i una altura màxima de 100 metres. Excepcionalment es pot emprar una llum 
de malla mínima de 8 mil·límetres per a la captura de joell atlàntic o cabeçuda 
(Atherina presbyter) i aladroc o seitó (Engraulis encrasicolus).»

«d) Encerclament d’altura: ha de tenir una llum de malla de 14 mm. Les seves 
dimensions màximes són de 450 metres amb ales, inclòs el cop, i una altura màxima 
de 100 metres.

e) Traïnya per a la captura de joell atlàntic i seitó com a esquer viu: ha de tenir 
una malla de 8 mm. Les seves dimensions màximes són de 160 metres d’ales, 
inclòs el cop, i una altura màxima de 50 metres. Aquest art només es pot utilitzar per 
a la captura de les espècies:

1a Joell atlàntic o cabeçuda (Atherina presbyter)
2a Aladroc o seitó (Engraulis encrasicolus).»

Sis. Es modifica l’apartat 4 de l’article 10, que queda redactat de la manera següent:

«4. Només es permet l’ús d’esquer mort, com a carnada i engranall, en els 
aparells i arts següents:

a) Canyes.
b) Llinyes.
c) Curri.
d) Nanses.
e) Palangre de fons.
f) Gueldera.
h) Tambor per a morenes.»

Set. Es modifica l’apartat 6 de l’article 10, que queda redactat de la manera següent:

«6. La carnada, per utilitzar-la com a esquer viu i esquer mort i engranall, es 
pot capturar amb poteres, gueldera, traïnya i xàvega petita d’aire o hamaca (peixos), 
amb una llum de malla com a mínim de 10 mm tret de les excepcions que preveu 
l’article 8 d’aquesta Ordre per a la captura d’esquer viu de joell atlàntic o cabeçuda 
(Atherina presbyter) i aladroc o seitó (Engraulis encrasicolus). L’ús de les malles de 
8 mm implica una captura màxima per dia de no més de 150 quilos entre les dues 
espècies.»

Vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

«1. Nanses per a peixos: les nanses per a peixos han de tenir com a màxim 
110 centímetres d’altura i 390 centímetres de diàmetre per a les circulars o de costat 
en el cas de nanses quadrades o s’han de poder enquadrar en un quadre de 390 
centímetres de costat en el cas de les polièdriques. La malla ha de ser de material 
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degradable i la llum de malla mínima ha de ser de 50,8 mm per a les nanses que 
siguin iguals o superiors a 200 cm de diàmetre. Cap nansa pot tenir una llum de 
malla inferior a 31,6 mil·límetres. Les nanses han de tenir almenys una porta o algun 
component estructural de la nansa de dimensions suficients per al pas de les 
captures, unit mitjançant un material que es degradi en un període no superior a 2 
mesos, i que permeti la sortida del peix en cas de pèrdua de la nansa.

Les malles han de ser de forma hexagonal de costats iguals i paral·lels dos a 
dos. L’obertura de la malla es mesura segons l’annex V.

De manera general, el nombre màxim de nanses autoritzades per embarcació 
és de 30. No obstant això i dins d’un pla de pesca insular, que s’ha d’aprovar 
mitjançant una resolució de la Secretaria General de Pesca, i que pot autoritzar un 
nombre superior per embarcació en funció de la superfície de la plataforma insular. 
Aquest pla ha d’incloure mesures addicionals de reducció d’esforç i de protecció de 
les espècies més sensibles i comportar en el temps estudis periòdics de l’impacte 
de l’augment del nombre de nanses respecte a la norma general.

La profunditat mínima per fondejar nanses és de 18 metres per a totes les 
nanses de menys de 300 cm de diàmetre o de costat i de 50 metres per a la resta 
de nanses.»

Nou. Es modifica l’apartat 3 de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

«3. Ormeig per a caçons: la dimensió mínima de les malles del drap és de 82 
mm. Cada peça ha de tenir una longitud màxima de 72 metres i la longitud màxima 
total de l’art mesurat de puny a puny no pot sobrepassar els 500 metres. El nombre 
màxim de peces permeses per a cada embarcació és de 5 en cas que es calin de 
manera independent.»

Deu. Es modifiquen l’apartat 1 i l’apartat 3 de l’article 15, que queden redactats de la 
manera següent:

«1. Illa de Gran Canària. Només es pot calar ormeig per a caçons a una 
profunditat mínima de 18 metres a les zones següents:

a) Zona d’Arguineguín: des de Punta de Maspalomas (27º 43’ 49” N; 15º 34’ 
09” W) fins a la platja de la Verga (27º 46’ 42” N; 15º 42’ 48” W), des de l’1 de gener 
al 30 d’abril.

b) Des de Roque de Gando (28º 03’ 11” N) fins a Punta Jinámar (28º 01’ 34” N) 
des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre.

c) Zona d’Agaete: des de la Baja del Negro (28º 05’ 18” N; 15º 42’ 33” W) fins 
a El Molino (28º 06’ 59” N; 15º 42’ 48” W), des de l’1 de maig fins al 30 de setembre.»

«3. Illa de La Palma: tremall des del 14 de març fins al 14 d’octubre a tota l’illa 
excepte a la zona de Fuencaliente –des de Punta del Hombre a Punta del Viento–, 
on queda prohibit durant tot l’any.»

Onze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. A les aigües de la plataforma al voltant de les illes fins a la isòbata de 200 
metres, la longitud màxima dels palangres no pot ser superior a 2.000 metres i el 
nombre màxim d’hams que pesquin de manera simultània als palangres no ha de 
superar els 500.

Per a les pesqueries en aigües del talús de més de 200 metres de profunditat o 
en fons més soms no vinculats a la plataforma immediata al voltant de les illes es 
poden armar palangres amb una longitud màxima dels palangres que no pot ser 
superior a 7.000 metres i el nombre màxim d’hams que pesquin de manera 
simultània pot ser de 2.500 hams. En una mateixa marea només es pot efectuar 
l’activitat de palangre en una de les dues zones esmentades. Les embarcacions que 
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practiquin la pesca de palangre poden tenir a bord com a màxim fins al doble dels 
hams permesos per a la zona en què estiguin treballant, això és, 1.000 hams 
preparats per a la seva utilització en la plataforma al voltant de les illes i 5.000 hams 
en les zones del talús per sota de 200 metres o fons no vinculats a la plataforma en 
l’entorn immediat de les illes.»

Dotze. S’afegeix l’annex següent.

«ANNEX V

Mesurament de malles hexagonals de nanses

Llum de la malla hexagonal:

Distància mesurada en angles rectes entre dos costats trenats M (vegeu la 
figura 1).
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   Fig. 1 

(M) = luz de la malla de la nasa 

 

Fig. 1

(M) = llum de la malla de la nansa

Aquesta mesura s’ha de prendre amb un flexòmetre, amb el mesurament de la 
distància que ocupen 10 malles consecutives inclosos els nusos, dividida entre 10, 
i la consideració del resultat com la llum de la malla (figura 2).
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Fig. 2 

(D) = dimensión de 10 mallas 

Fig. 2

(D) = dimensió de 10 malles



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 91  Dimarts 16 d'abril de 2019  Secc. I. Pàg. 7

Per tot això, el protocol és el següent:

S’ha de mesurar la distància que ocupen 10 malles consecutives a qualsevol 
part de l’art, excepte a les zones properes a les obertures, les boques o els 
escorxadors d’extrems llisos, que permeten l’entrada d’espècies, així com a la zones 
properes a la porta per extreure les captures. De la mateixa manera, en seleccionar 
les malles s’han d’excloure les malles trencades o reparades.

La llum de malla és el resultat de dividir la distància obtinguda entre el nombre 
de malles mesurades (10).»

Disposició transitòria única. Període transitori.

L’adaptació dels arts a les noves normes que conté aquesta Ordre es pot efectuar en 
un període de sis mesos des de l’entrada en vigor.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 d’abril de 2019.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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