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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
14783 Reial decret 1149/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix i es regula el registre 

espanyol d’ajudes «de minimis» en el sector pesquer.

El Reglament (CE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE a les ajudes «de minimis» en el sector 
pesquer i que modifica el Reglament (CE) núm. 1860/2004, estableix en l’article 4 el règim 
de control al qual aquestes ajudes han d’estar sotmeses pels estats membres.

Entre aquestes obligacions, figura la de registrar i compilar la informació relativa a 
l’aplicació del Reglament comunitari, especialment pel que fa al compliment del límit de 
l’import total d’ajuda «de minimis» rebuda per qualsevol empresa i pel sector de la pesca.

El dit article 4 habilita els estats membres perquè estableixin un registre central de les 
ajudes «de minimis» que permeti suplir determinades obligacions incloses en l’article 
esmentat.

D’altra banda, l’article 3.4 del Reglament 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 
2007, estableix un límit màxim de l’import acumulatiu d’ajudes concedides per un Estat 
membre durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

En conseqüència, es fa necessari incorporar a la legislació espanyola els requeriments 
exigits en les normes comunitàries, i l’objecte principal d’aquest Reial decret és establir i 
regular el Registre espanyol d’ajudes «de minimis» en el sector pesquer (REAMPesca). 
Aquest registre centralitzat ha de ser gestionat a través del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, sense detriment de les competències de la resta de les administracions 
públiques quant a la recopilació i custòdia de la informació exigida per al control de les 
ajudes «de minimis».

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la creació d’un registre únic 
per a tot l’Estat comporta l’exercici de competències normatives i de gestió de registre per 
garantir la centralització de totes les dades, als efectes estrictes d’informació i publicitat i, 
amb aquesta finalitat, de fixar les directrius tècniques i de coordinació necessàries per 
garantir aquesta centralització.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat consultades les comunitats autònomes, la 
Federació Espanyola de Províncies i Municipis i les entitats representatives dels sectors 
afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia del llavors vicepresident tercer del Govern i ministre de Política 
Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de juliol de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té com a objecte establir i regular el Registre espanyol 
d’ajudes «de minimis», d’acord amb el que preveu l’article 4 del Reglament (CE) núm. 
875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 57 i 58 
del Tractat CE a les ajudes «de minimis» en el sector pesquer i que modifica el Reglament 
(CE) núm. 9860/2004.

2. S’aplica a les ajudes «de minimis» concedides per qualsevol organisme del sector 
públic espanyol en virtut del dit Reglament comunitari, així com de les seves modificacions 
o de qualsevol altre reglament que pugui substituir l’anterior.
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Article 2. Definicions.

A efectes del present Reial decret, s’entén per:

a) Empreses del sector pesquer: les empreses que es dediquin a la producció, 
transformació i comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura.

b) Productes de la pesca i de l’aqüicultura: els productes definits a l’article 1 del 
Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell de 17 de desembre de 1999, pel qual 
s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de 
l’aqüicultura.

c) Transformació i comercialització: el conjunt d’operacions de manipulació, 
tractament, producció i distribució des del moment del desembarcament o collita fins a la 
fase de producte final.

d) Autoritat competent a efectes del present Reial decret: l’òrgan concedent de 
l’ajuda.

Article 3. Obligacions de l’autoritat competent.

1. Les autoritats competents han de registrar i compilar la informació relativa a 
l’aplicació del Reglament 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007. Aquests 
registres han d’incloure tota la informació a la qual fa referència l’annex del present Reial 
decret, així com la que la Comissió de la Unió Europea consideri necessària per demostrar 
que s’han complert les condicions establertes en aquest Reglament comunitari. Els 
registres individuals relatius a les ajudes «de minimis» s’han de mantenir durant un 
període de deu exercicis fiscals a partir de la data de concessió de l’ajuda. Els registres 
relatius als règims d’ajuda «de minimis» s’han de mantenir durant un període de deu anys 
a partir de la data de concessió en el marc del règim de l’última ajuda individual.

2. Abans de concedir l’ajuda, l’autoritat competent ha de disposar d’una declaració 
de l’empresa beneficiària, escrita o en suport electrònic, en què es faci constar qualsevol 
altra ajuda «de minimis» rebuda durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici 
fiscal en curs. Aquesta obligació queda sense efecte en finalitzar el tercer exercici fiscal 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

3. A efectes del seguiment del control del límit màxim de l’import acumulatiu que 
estableix l’article 3.4 del Reglament 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, les 
autoritats competents han de facilitar a la Secretària General del Mar un resum anual dels 
règims d’ajudes «de minimis» o de les ajudes individuals concedides a l’empara del dit 
Reglament en el qual consti la informació següent:

a) Nom del règim d’ajudes o de l’ajuda individual.
b) Subsector pesquer al qual es destina (pesca extractiva, aqüicultura, 

comercialització, transformació, un altre –especifiqueu-lo–).
c) Breu descripció del règim d’ajudes o l’ajuda individual.
d) Tipus d’ajuda: subvenció en efectiu, bonificació d’interès, garantia, etc.
e) Nombre d’ajudes concedides.
f) Import de les ajudes concedides expressat com a subvenció en efectiu en termes 

bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció de fiscalitat o d’una altra càrrega.

Aquesta informació s’ha de remetre com a molt tard el 31 de gener de l’any següent al 
qual faci referència.

Article 4. Registre espanyol d’«ajudes de minimis» en el sector pesquer (REAMPesca).

1. Es crea el Registre espanyol d’«ajudes de minimis» en el sector pesquer 
(REAMPesca), adscrit a la Secretària General del Mar del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, que inclou les dades detallades en l’annex d’aquest Reial decret.

2. El REAMPesca té caràcter públic i informatiu i es constitueix en una base de 
dades informatitzada, l’aplicació de la qual està disponible a través de la pàgina web del 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (www.marm.es).
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3. Les autoritats competents de les comunitats autònomes, així com de qualsevol 
organisme del sector públic que pugui concedir ajudes «de minimis» en virtut del 
Reglament 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, han de comunicar a la 
Secretària General del Mar les dades detallades en el dit annex, mitjançant el registre de 
la informació a través de l’aplicació disponible en la pàgina web esmentada. Les autoritats 
competents han de registrar aquesta informació per a cada sol·licitud d’ajuda concedida, i 
també quan es produeixi qualsevol modificació relativa a l’ajuda esmentada.

4. La informació s’ha de registrar en el termini màxim d’un mes després de la 
resolució de concessió d’ajuda. Igualment, els canvis per modificació de l’ajuda s’han de 
registrar en el termini màxim d’un mes des de la resolució de modificació de les condicions 
de l’ajuda.

Article 5. Obligacions dels sol·licitants d’ajudes.

Les empreses que sol·licitin ajudes «de minimis» a l’empara del Reglament 875/2007, 
de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, estan obligades a facilitar la informació a què fa 
referència l’article 3.3. En el cas que no facilitin aquesta informació no poden optar a la 
concessió de l’ajuda.

Article 6. Confidencialitat de les dades.

S’ha de garantir la confidencialitat de les dades, les quals només es poden utilitzar 
per a la finalitat concreta per a la qual s’han subministrat.

Disposició addicional única. Recursos humans i materials.

El funcionament del Registre espanyol d’ajudes «de minimis» en el sector pesquer 
s’ha d’atendre amb els mitjans personals i materials existents en el Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí a través de la Secretària General del Mar i de les diferents 
administracions públiques en l’àmbit de les funcions respectives.

Disposició transitòria única. Ajudes concedides abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

1. Les ajudes «de minimis» concedides en l’exercici fiscal en el qual entri en vigor el 
present Reial decret i en els dos anys immediatament anteriors les ha de donar d’alta en 
el REAMPesca l’autoritat competent en un termini màxim de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret.

2. Als efectes de garantir el límit de l’import acumulatiu que estableix l’article 3.4 del 
Reglament 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, les administracions 
públiques i la resta d’organismes del sector públic espanyol han de remetre a la Secretària 
General del Mar, en un termini màxim de quatre mesos des de l’entrada en vigor del 
present Reial decret, la informació resumida de tots els règims d’ajudes «de minimis» o 
ajudes individuals atorgades a les empreses del sector pesquer des de l’1 de gener de 
2005 fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret. La informació a facilitar és la que 
preveu l’article 3.4.

Disposició final primera. Facultat de desplegament i modificació.

1. Es faculta la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, perquè adopti les 
disposicions i mesures necessàries per al desplegament i l’aplicació del que disposa 
aquest Reial decret, i en particular perquè aprovi els protocols de caràcter tècnic que 
assegurin la coordinació i el funcionament de la base de dades informatitzada que ha de 
servir de suport al REAMPesca en el conjunt de l’Estat.

2. Així mateix, es faculta la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, perquè 
modifiqui l’annex a fi de millorar-ne el funcionament o adaptar-lo a la normativa 
comunitària.
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret constitueix legislació bàsica d’ordenació de l’activitat comercial i 
es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

1. Aquest Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, disposa de sis mesos des de la 
publicació d’aquest Reial decret per desenvolupar el REAMPesca i garantir-ne 
l’operativitat plena davant les administracions públiques de l’Estat.

Madrid, 29 de juliol de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX

Informació del Registre espanyol d’ajudes «de minimis» en el sector pesquer

Aquesta informació s’ha de formalitzar per a cada ajuda individual resolta en el marc 
d’un règim d’ajudes o ajudes individuals concedides en virtut del Reglament (CE) núm. 
875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007.

1. Administració i autoritat concedent de l’ajuda.

1.1 Administració.

Administració General de l’Estat.

Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
Un altre: …………………..

Comunitat autònoma o ciutat autònoma.
Diputació provincial.
Cabildo insular.
Un altre.

1.2 Autoritat concedent.

2. Règim i tipus d’ajuda.

2.1 Règim.

Règim d’ajudes.
Ajuda individual.

2.2 Tipus.

Subvenció en efectiu.
Bonificació d’interessos.
Garanties.
Altres.

3. Sector destinatari.

3.1 Pesca extractiva.
3.2 Aqüicultura.
3.3 Comercialització.
3.4 Transformació.
3.5 Un altre.

4. Marc jurídic (rang de la norma, títol, data i lloc i data de publicació).

4.1 Bases de l’ajuda.
4.2 Convocatòria de l’ajuda.
4.3 Resolució.
4.4 Data de la resolució.
4.5 Modificacions de la resolució.
4.6 Data de les modificacions.

5. Dades identificatives del sol·licitant.

5.1 NIF/CIF.
5.2 Cognoms, nom/raó social.
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6. Identificació del vaixell o vaixells de l’armador sol·licitant (únicament en el cas 
d’una ajuda concedida a una empresa del subsector de la pesca extractiva i vinculada a 
l’activitat del vaixell).

6.1 Codi del vaixell.
6.2 Nom del vaixell.
6.3 Matrícula i foli.

7. Import de l’ajuda (expressat com a subvenció en efectiu en termes bruts).

7.1 Quantia.
7.2 Quantia modificada.

8. Descripció de l’ajuda (breu descripció de la finalitat de l’ajuda. Màxim de tres 
línies).
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