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EL REPTE 
El concepte del Rendiment Màxim Sostenible (RMS) 
va ser proposat com a base per a la gestió dels stocks 
pesquers al Llibre Verd de l’any 2009 sobre la reforma 
de la Política Pesquera Comuna (PPC). El RMS és el 
rendiment màxim que es pot derivar d’un recurs  
renovable durant un període prolongat de temps. 
L’objectiu és aconseguir el RMS el 2015.

L’assoliment d’aquest objectiu suposa un repte  
considerable donat que quatre preguntes importants 
resten encara sense respondre:

•  Com podem determinar l’impacte que tindrà la  
maximització del rendiment d’una població sobre 
altres poblacions?

•  Com podem equilibrar els objectius potencialment 
conflictius en termes d’objectius ecosistèmics, 
econòmics i socials per garantir que les pesqueres 
siguin sostenibles?

•  Com podem considerar la variabilitat i les tendències 
en les condicions ambientals, econòmiques i socials?

•  Com s’hauria de posar en pràctica la gestió basada 
en el RMS perquè fos acceptable, operativa i eficient? 

OBJECTIU DEL PROJECTE
Per respondre aquestes preguntes, el projecte Myfish té 
com a objectiu proporcionar un marc operatiu per a la  
implementació del concepte de RMS en aigües europees.
El projecte:
1)  Proporcionarà definicions de mesures pertinents 

per tal de maximitzar la col·laboració entre científics 
pesquers, economistes, científics socials i la resta 
d’actors del sector pesquer involucrats.

2)  Establirà les condicions que s’han de complir per 
garantir la “sostenibilitat” a través del manteniment 
d’un bon estat mediambiental i evitarà situacions 
econòmicament i socialment inacceptables.

3)  Proporcionarà eines i mesures capaces de  
“maximitzar” les mesures de rendiment pertinents, 
tenint en compte la variabilitat, el risc i la  
sostenibilitat.

Cada pesquera i l’ecosistema que explota tindrà la seva 
pròpia dinàmica, les seves necessitats especials i la seva 
corresponent base de coneixement. Per tal de tenir en 
compte això, Myfish farà el següent:

4)  Proporcionarà un marc operatiu que permeti la  
implementació de la gestió en base al RMS en totes 
les aigües europees amb una avaluació detallada  
de l’impacte d’una sèrie de pesqueries.



FACTSHEET

METODOLOGIA
Myfish pretén integrar el concepte de RMS amb els 
principis generals de la política pesquera comuna – el 
de precaució i l’enfocament ecosistèmic. El projecte  
assolirà aquest objectiu abordant pesqueries de totes 
les aigües europees i integrant tots els actors involucrats 
en la indústria pesquera. Els models ecosistèmics i  
pesquers actuals es modificaran per tal de maximitzar 
les mesures de rendiment consensuades entre les 

diferents parts involucrades, a la vegada que es  
garanteixin nivells acceptables d’impacte sobre  
aspectes ecològics, econòmics i socials. Els efectes 
dels canvis en el medi ambient, l’economia i la societat 
sobre les variants del RMS acordades seran analitzats i 
utilitzats per desenvolupar procediments que facin que 
l’enfocament en base al RMS sigui robust en aquests 
canvis.
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Dissenyat i desenvolupat per AquaTT

RESULTATS
Myfish desenvoluparà nous indicadors per  
definir el RMS.

Myfish desenvoluparà una Taula de Suport de  
Decisions interactiva per ajudar als interessats a 
avaluar els efectes de diferents estratègies de gestió 
sobre el rendiment, l’ecosistema i els aspectes 
econòmics i socials.

Myfish treballarà per definir plans de gestió 
operatius a llarg termini i transferir els resultats i 
les lliçons apreses als diferents actors del sector 
pesquer i a la comunitat científica.
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