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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
848 Ordre ESS/87/2015, de 30 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2015 

les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim 
especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

L’article 103.set.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2015, preveu que la cotització per a totes les contingències i 
situacions protegides en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar 
inclosos en els grups segon i tercer a què es refereix l’article 19.5 del text refós de les 
lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, pel qual es regula el règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, aprovat pel Decret 2864/1974, 
de 30 d’agost, així com l’article 54 del Reglament general sobre cotització i liquidació 
d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de 
desembre, s’ha d’efectuar sobre les remuneracions que es determinin mitjançant una 
ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a proposta de l’Institut Social de la 
Marina, escoltades les organitzacions representatives del sector. Aquesta determinació 
s’ha d’efectuar per províncies, modalitats de pesca i categories professionals, sobre la 
base dels valors mitjans de remuneració percebuda l’any precedent.

A aquesta finalitat respon el contingut d’aquesta Ordre, mitjançant la qual es 
determinen, en funció dels valors mitjans de les remuneracions percebudes l’any 2014, 
les bases úniques per a la cotització per contingències comunes i professionals segons 
províncies, modalitats de pesca i categories professionals.

En el procés de tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les organitzacions 
empresarials i sindicals representatives del sector pesquer.

En virtut de l’habilitació conferida per l’article 103.set.2 de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, d’acord amb el Consell 
d’Estat, he disposat:

Article únic. Determinació de les bases de cotització.

Les bases úniques de cotització dels treballadors inclosos en els grups segon i tercer, 
a què es refereix l’article 19.5 del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, 
i 24/1972, de 21 de juny, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels 
treballadors del mar, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, així com l’article 54.2 
i 3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per a totes les contingències i 
situacions protegides en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del 
mar, queden establertes per a l’any 2015 en les quanties que es reflecteixen en els 
annexos d’aquesta Ordre, sense perjudici del que estableix l’Ordre de 22 de novembre 
de 1974, per la qual es determinen els coeficients correctors de la base de cotització i la 
base reguladora per a les prestacions econòmiques dels grups II i III del règim especial 
de la Seguretat Social dels treballadors del mar, en relació amb la cotització per 
contingències comunes i, per als treballadors per compte d’altri, en relació amb la 
cotització per a atur, i amb els treballadors assimilats a compte d’altri i autònoms en 
relació amb la cotització per a la protecció per cessament d’activitat.

Disposició transitòria única. Ingrés de diferències de cotització.

Les diferències de cotització que s’hagin pogut produir per l’aplicació de les bases de 
cotització que estableix aquesta Ordre respecte de les cotitzacions que a partir de l’1 de 
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gener de 2015 s’hagin efectuat poden ser ingressades, sense recàrrec, en el termini que 
finalitza l’últim dia del segon mes següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb efectes des del dia 1 de gener de 2015.

Madrid, 30 de gener de 2015.—La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima 
Báñez García.

ANNEX I

Bases grup segon A (embarcacions entre 50,01 i 150 TRB)

Any 2015

Bases grup 2n A any 2015

Modalitat de pesca
Categories professionals enquadrades dins 

dels grups de cotització

1 a 7 8 9 a 11

Zona nord

A Coruña.
Lugo.
Vigo.
Vilagarcía.
Astúries.

Arrossegament, palangre de fons i volanta en caladors internac. 
(excepte Àfrica). 2.487,00 1.779,00 1.632,00

Arrossegament en calador nacional i costa de Portugal. Palangre 
de fons i volanta a costa d’Àfrica. Palangre de superfície. 2.292,00 1.542,00 1.434,00

Palangre de fons encerclament i altres arts en caladors nacionals. 1.797,00 1.449,00 1.353,00

Cantàbria. Arrossegament. 2.487,00 1.779,00 1.632,00

Palangre. 1.797,00 1.449,00 1.434,00

Encerclament. 1.593,00 1.353,00 1.353,00

Gipuzkoa. Encerclament i palangre. 1.890,00 1.548,00 1.548,00

Arrossegament. 2.922,00 1.929,00 1.680,00

Altres arts. 2.655,00 1.812,00 1.644,00

Bizkaia. Arts fixes. 2.628,00 1.725,00 1.644,00

Arrossegament. 2.922,00 1.929,00 1.680,00

Ham i encerclament. 1.851,00 1.548,00 1.548,00

Zona est

Alacant.
Castelló.
València.
Illes Balears.
Barcelona.
Múrcia.
Tarragona.
Girona.

– 1.839,00 1.521,00 1.521,00

Zona sud

Almeria. – 1.689,00 1.473,00 1.473,00

Cadis. – 1.695,00 1.362,00 1.362,00
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Modalitat de pesca
Categories professionals enquadrades dins 

dels grups de cotització

1 a 7 8 9 a 11

Huelva. Congelat. 2.457,00 1.695,00 1.515,00

Fresc. 2.022,00 1.419,00 1.362,00

Màlaga.
Granada.
Melilla.
Ceuta.

– 1.518,00 1.407,00 1.407,00

Las Palmas.
Tenerife. – 2.457,00 1.644,00 1.515,00

ANNEX II

Bases grup segon B (embarcacions entre 10,01 i 50 TRB)

Any 2015

Bases grup 2n B any 2015

Modalitat de pesca
Categories professionals enquadrades dins 

dels grups de cotització

1 a 7 8 9 a 11

Zona nord

A Coruña.
Vilagarcía.
Vigo.
Lugo.
Astúries.

Palangre de fons i volanta a costa d’Àfrica. 2.292,00 1.542,00 1.434,00

Palangre encerclament i altres arts menors. 1.668,00 1.311,00 1.311,00

Cantàbria. Arrossegament i palangre. 1.668,00 1.311,00 1.311,00

Encerclament. 1.593,00 1.311,00 1.311,00

Gipuzkoa. Encerclament, palangre, ham i arts fixes. 1.848,00 1.536,00 1.536,00

Arrossegament. 2.913,00 1.923,00 1.674,00

Bizkaia. – 1.851,00 1.536,00 1.536,00

Zona est

Alacant.
Castelló.
València.
Illes Balears.
Barcelona.
Girona.
Tarragona.
Múrcia.

– 1.839,00 1.521,00 1.521,00

Zona sud

Almeria. – 1.584,00 1.473,00 1.473,00

Cadis. Arrossegament, encerclament, palangre. 1.584,00 1.263,00 1.263,00

Huelva. Altura-congelador. 2.193,00 1.494,00 1.344,00

Arrossegament, encerclament, palangre. 1.584,00 1.263,00 1.263,00

Altres modalitats. 1.440,00 1.263,00 1.263,00
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Modalitat de pesca
Categories professionals enquadrades dins 

dels grups de cotització

1 a 7 8 9 a 11

Màlaga.
Granada.
Ceuta.

– 1.518,00 1.263,00 1.263,00

Las Palmas.
Tenerife.

Pesca local. 1.518,00 1.263,00 1.263,00

Pesca no local. 2.193,00 1.494,00 1.344,00

ANNEX III

Bases grup tercer

Any 2015

Bases grup 3r any 2015

Categories professionals enquadrades dins 
dels grups de cotització

3 i 4 8 a 11

Zona nord

A Coruña.
Lugo.
Vilagarcía.
Vigo.
Astúries.
Cantàbria.

1.392,00 1.293,00

Gipuzkoa.
Bizkaia. 1.473,00

1.359,00

1,176,00*

Zona est

Alacant.
Castelló.
València.
Illes Balears.
Barcelona.
Girona.
Tarragona.
Múrcia.

1.599,00 1.347,00

Zona sud

Almeria. 1.473,00 1.338,00

Cadis.
Huelva.
Granada.
Màlaga.
Sevilla.
Melilla.
Las Palmas.
Tenerife.
Ceuta.

1.377,00 1.248,00

* Grup 10 de cotització: NESKATILLES, EMBALADORES, MARISCADOR A PEU.
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