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A nivell de l’aplicació de mesures tècniques a la pesca, la Unió Europea entra 
per primera vegada d’una forma seriosa al Mediterrani el gener de 2007 amb 
l’entrada en vigor del Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, de 21 de 
desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació 
sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani. Aquest Reglament 
imposa als països membres del Mediterrani la necessitat d’instaurar plans de 
gestió plurianuals com a eines per assolir el Rendiment Màxim Sostenible 
(RMS) en les Pesqueres. 
 
L’aplicació del Reglament va comportar que per a algunes pesqueres 
tradicionals s’haguessin d’aprovar Plans de gestió molt específics que 
permetessin la concessió, per part de la Comissió Europea (CE) i del seu 
Comitè Científic, Tècnic i Econòmic per a la Pesca  (CCTEP), de determinades 
excepcions al seu articulat. Aquestes excepcions tenien generalment relació 
amb la mida mínima de la malla autoritzada de l’art en concret, o amb el fons 
i la distància a la costa a la que es practiquen aquestes pesqueres afectades 
per la nova regulació. 
 
El primer cas de Pla de gestió aprovat amb atorgament d’excepcions va ser el 
de la pesca amb sonsera, una modalitat de pesca d’art de tir des d’embarcació 
dedicada a la captura d’espècies de peixos de mida petita: sonso i gòbids 
(llengüeta/xanquet). 
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La necessitat de mantenir l’activitat de fins a 26 barques que havien basat la 
seva pesquera en l’ús d’un art molt específic i poc selectiu, la sonsera i de 
convèncer la CE del compromís en l’aplicació d’una gestió correcta i 
sostenible, van propiciar el naixement a Catalunya d’un nou model de 
seguiment de pesqueres anomenat “cogestió”.  
 
De l’experiència adquirida amb l’aplicació del model de la sonsera i d’altres 
experiències en la mateixa línia com el del pla de gestió de la gamba de 
Palamós, o el del cas d’autogestió de les zones protegides dels caladors de 
Girona, neix el “DECRET 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de 
governança de la pesca professional a Catalunya”. 
 
El nou model de governança té com a base la cessió per part de 
l’administració de drets i responsabilitats en favor de la resta d’agents 
implicats en la gestió pesquera: sector pesquer, col·lectiu científic i 
organitzacions mediambientalistes. Tots junts, en el marc del Comitè de 
Cogestió, tenen l’encàrrec d’aprovar el Pla de gestió corresponent, fer-ne el 
control del seguiment científic (sempre associat a un Pla), elaborar un 
programa socioeconòmic vinculat al Pla, i en general, fer-ne una gestió 
adaptativa en temps real que garanteixi una explotació pesquera sostenible 
en tot moment i revaloritzi el preu del producte. 
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