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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
15065 Reial decret 968/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifica 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.

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, té entre els seus objectius 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 la seva banda, la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, 
estableix entre els seus fins potenciar el desenvolupament d’empreses competitives i 
econòmicament viables en el sector pesquer. A més, es reconeix que aquest és un sector 
econòmic que constitueix un conglomerat d’activitats íntimament relacionades, basades en 
l’explotació dels recursos marins vius i, atès que inclou activitats com la pesca extractiva, 
la comercialització, la construcció naval, la indústria auxiliar i els serveis relacionats, 
configura un conjunt econòmic i social inseparable.

Les diferents espècies de rap presents en les aigües espanyoles del calador nacional 
del Cantàbric i nord-oest, el rap blanc (Lophius piscatorius) i el rap negre (Lophius 
budegassa), són espècies comercials molt apreciades gastronòmicament i d’un alt valor 
econòmic. Anualment s’estableix a la Unió Europea el seu nivell màxim de captures 
mitjançant el Reglament de TAC i quotes, que inclou també les aigües de l’oest de Portugal 
i del golf de Cadis, atès que es tracta biològicament de les mateixes poblacions. La seva 
situació biològica, segons els informes científics disponibles, és bona, i totes dues espècies 
se situen en els seus nivells de biomassa més alts coneguts. De fet, el TAC conjunt per a 
totes dues espècies, sota el denominat estoc ANF/8C3411 (família Lophiidae), porta 
diversos anys establint-se sota l’objectiu del rendiment màxim sostenible, principi 
fonamental de la política pesquera comuna.

Sota el principi d’estabilitat relativa de la política pesquera comuna, Espanya és l’Estat 
membre amb una assignació més gran del TAC anual de l’esmentat estoc ANF/8C3411, 
una mica més del 83%; la resta correspon a Portugal (16,5%) i un mínim percentatge a 
França. La gestió d’aquest estoc a Espanya està establerta per diferents ordres ministerials. 
Així, 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, assenyala que 
un 89,84% de la quota espanyola d’aquest estocs s’assigna a aquest calador i dins 
d’aquesta es porta a terme un repartiment entre 3 grups de vaixells: els del cens 
d’arrossegament de fons (47,86%), els del cens de rasco (23,64%) i els de la resta de 
censos diferents de l’arrossegament de fons i el rasco (28,50%).

En els últims anys s’ha constatat un consum baix i decreixent de les quotes assignades 
de rap en totes les modalitats segons la distribució assenyalada, que el 2020 assoleix un 
nivell global inferior al 35% de la quota espanyola i sense que cap modalitat superi el 50% 
de consum sobre la seva quota assignada, malgrat l’esmentada bona situació biològica de 
l’estoc. Aquesta evidència és encara més significativa en el cas dels vaixells del cens de 
rasco, ja que es tracta d’un art de pesca tradicional del calador Cantàbric i nord-oest 
dissenyat específicament per a la captura dirigida de raps, i molt selectiu. De fet, s’ha 
constatat una disminució progressiva del nombre de vaixells que conformen aquest cens, 
des dels 34 existents l’any 2011 fins als 21 actuals, i una dedicació inferior dels vaixells 
esmentats a aquesta pesqueria al llarg de l’any, compensada amb l’activitat en altres 
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pesqueries com el verat o la tonyina blanca. El consum global de la quota de rap per a 
aquesta modalitat s’ha situat el 2020 únicament en un 28% de la seva quota assignada.

L’ús de l’art de rasco en el calador del Cantàbric i nord-oest el regula el Reial 
decret 410/2001, de 20 d’abril, pel qual es regula la pesca amb arts fixos en el calador 
nacional del Cantàbric i nord-oest. S’hi estableixen diferents paràmetres, com la definició 
de l’art, les seves característiques tècniques o l’esforç pesquer que es pot fer.

Per la seva banda, 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) 
núm. 1967/2006 i (CE) núm. 1224/2009 del Consell i els reglaments (UE) núm. 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) núm. 894/97, (CE) núm. 850/98, 
(CE) núm. 2549/2000, (CE) núm. 254/2002, (CE) núm. 812/2004 i (CE) núm. 2187/2005 
del Consell, defineix com a xarxa d’enredament una xarxa fixa que consta d’un drap de 
xarxa aparellat de manera que la xarxa es pengi a les cordes per crear una extensió més 
gran de xarxa fluixa que una xarxa d’emmallament. A més, s’estableix una prohibició 
general d’utilitzar xarxes d’enredament en qualsevol posició en què la profunditat que 
indiquin les cartes batimètriques sigui superior a 200 metres. Tanmateix, a l’annex VII part 
C, en aigües sud-occidentals es permet una excepció per utilitzar arts d’enredament per a 
la pesca dirigida al rap amb una dimensió de la malla de 250 mm com a mínim i una 
profunditat màxima de 15 malles, quan la longitud total de totes les xarxes desplegades no 
sigui superior a 100 km i el temps màxim d’immersió sigui com a màxim de 72 hores.

A causa de les circumstàncies actuals assenyalades, d’aprofitament i rendibilitat baixos 
de la pesqueria de rap per part dels vaixells del cens de rasco del Cantàbric i nord-oest, es 
considera adequat modificar l’esmentat Reial decret 410/2001, de 20 d’abril, amb la finalitat 
d’adaptar les condicions per a l’operativitat de la flota esmentada, sempre dins dels límits 
establerts per la normativa europea assenyalada, per millorar-ne la rendibilitat i assegurar la 
sostenibilitat econòmica i social dels vaixells que la componen. En aquest sentit, es considera 
possible adoptar diverses mesures, a saber: adaptar la definició de l’art a la realitat tècnica 
actual i la normativa europea vigent, disminuir la dimensió de malla, que ha de permetre, si 
l’utilitzen voluntàriament els armadors i els capitans dels vaixells, la captura d’exemplars més 
petits però dins de la talla mínima de referència als efectes de conservació i la normativa 
europea a aquest efecte, incrementar l’esforç pesquer en una determinada època de l’any 
per part dels vaixells del cens de rasco del Cantàbric i nord-oest quan pesquin amb aquest 
art de pesca –això es porta a terme mitjançant la possibilitat de calar l’art dues vegades per 
setmana amb una durada màxima de 72 hores de cada calat. Amb l’horari actual, un dels 
calats no pot ser superior a 48 hores i, per tant, disminueix la rendibilitat de la pesqueria. 
L’ampliació de les hores de calat s’estableix a condició que l’esforç pesquer global no 
s’incrementi, i sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes en matèria 
d’ordenació del sector respecte a la fixació dels horaris de descans setmanal –i doblar 
pràcticament les dimensions en longitud de l’art permeses, encara que mantenint-lo encara 
molt per sota del que permet la mateixa normativa europea ja que s’estableix un màxim de 
longitud de tots els rascos calats per un vaixell simultàniament.

Totes aquestes mesures no s’adopten de manera indefinida, i són reavaluades sobre la 
base del millor coneixement científic al cap de tres anys de la seva aplicació. En aquest sentit, 
també s’ha de portar a terme una anàlisi espaitemporal de l’activitat realitzada amb rasco 
juntament amb la resta d’arts de pesca en el Cantàbric i nord-oest, que permeti plantejar en 
el futur una ordenació i convivència adequada dels arts de pesca en aquest calador.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com el sector pesquer afectat i l’Institut Espanyol d’Oceanografia. Es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.19a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de pesca marítima.

D’altra banda, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, el 
present Reial decret està inclòs en el Pla anual normatiu de l’Administració General de 
l’Estat 2020.
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Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En aquest sentit, es garanteixen els principis de necessitat i eficàcia atès que la 
norma és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen, el principi de 
proporcionalitat ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que es 
pretenen cobrir; i el principi de seguretat jurídica ja que és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, assegurant la seva correcta incardinació 
i coherència amb la resta de la regulació existent en la matèria, la qual cosa al seu torn 
permet complir les obligacions adquirides pel Regne d’Espanya ad extra. A part d’això, la 
norma respecta els principis d’eficiència, mentre que assegura la màxima eficàcia dels 
seus postulats amb els mínims costos possibles inherents a la seva aplicació i de 
transparència atès que s’ha garantit una àmplia participació en la seva elaboració.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb 
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 10 
de novembre de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 410/2001, de 20 d’abril, pel qual es regula la 
pesca amb arts fixos en el calador nacional del Cantàbric i nord-oest.

El Reial decret 410/2001, de 20 d’abril, pel qual es regula la pesca amb arts fixos en el 
calador nacional del Cantàbric i nord-oest, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Rasco.

1. Definició: s’entén per rasco un art d’enredament fix al fons, de forma 
rectangular, constituït per diversos draps de xarxa units entre si. L’art va armat entre 
una ralinga de flotadors i una altra de llastos, de manera que el balanç entre aquests 
el fa adoptar una posició gairebé estesa en el fons. Es diferencia de la volanta 
perquè té més amplitud de malla. Es dirigeix fonamentalment a la captura de rap.

2. Característiques tècniques:

a) Les dimensions mínimes de les malles no han de ser inferiors a 250 
mil·límetres.

b) Cadascuna de les peces de xarxa o draps que componen l’art ha de tenir 
una longitud màxima de 50 metres i una profunditat màxima de 15 malles. La 
longitud màxima total de l’art, mesurat de puny a puny, no pot excedir els 20.000 
metres. Al seu torn, la suma de les longituds de xarxes calades simultàniament no 
pot excedir els 60.000 metres totals.

c) Queda prohibit calar arts de rasco per dins de la isòbata de 50 metres.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«2. El període autoritzat per exercir la pesca amb arts fixos és, per a cada 
vaixell, de cinc dies per setmana sense perjudici del que disposa la disposició 
addicional tercera. L’inici i el final de la setmana està determinat per la regulació 
autonòmica sobre horaris.

En tot cas, els ormejos i arts de pesca inclosos en el present Reial decret han de 
ser retirats de la seva calada durant quaranta-vuit hores continuades per setmana i 
transportats a port.

D’aquesta obligació en queden excloses les embarcacions que s’estiguin 
dedicant a la pesca de túnids al curricà o amb canyes i esquer viu.»
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Tres. S’afegeix la següent disposició addicional tercera:

«Disposició addicional tercera. Excepció temporal per als vaixells del cens de 
rasco del Cantàbric i nord-oest.

Durant els anys 2020, 2021 i 2022 i, sense perjudici de les competències de les 
comunitats autònomes en matèria d’ordenació del sector respecte a la fixació dels 
horaris de descans setmanal, s’exceptuen els vaixells del cens de rasco del 
Cantàbric i nord-oest de les obligacions que conté l’article 12.2 i se’ls permet exercir 
la pesca amb l’art de rasco durant un període setmanal superior sempre que 
respectin les condicions establertes en els certificats de seguretat emesos per les 
capitanies marítimes, i que no s’excedeixin els límits que s’hi estableixen amb les 
limitacions següents.

Aquests vaixells poden fer dos únics calats de l’art per setmana, amb un temps 
d’immersió màxim cadascun de 72 hores. Per poder exercir la possibilitat anterior, el 
vaixell no pot exercir la pesqueria de rasco durant tres mesos naturals complets en 
un any natural, que no han de ser mesos consecutius. Abans del 31 de gener de 
cada any cada vaixell ha de comunicar a la Direcció General de Pesca Sostenible el 
període de tres mesos escollit per a aquell any.»

Quatre. S’afegeix la següent disposició addicional quarta:

«Disposició addicional quarta. Anàlisi espaitemporal de l’activitat de la modalitat de 
rasco en relació amb la resta de modalitats del Cantàbric i nord-oest.

La Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
ha de portar a terme, abans de l’1 de juny de 2021, una anàlisi espaitemporal de 
l’activitat portada a terme pels vaixells del cens de rasco del Cantàbric i nord-oest, i 
els vaixells amb un canvi temporal de modalitat a aquest art, en relació amb la resta 
de modalitats del Cantàbric i nord-oest, amb la finalitat de plantejar una ordenació i 
convivència adequades de totes les modalitats en aquest calador.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de novembre de 2020.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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