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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
6939 Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda 

dels productes pesquers.

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, es fonamenta en l’explotació sostenible dels recursos.

El marc jurídic conformat pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual s’estableix l’organització comuna de 
mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, es modifiquen els 
reglaments (CE) núm. 1184/2006 i (CE) núm. 1224/2009 del Consell i es deroga el 
Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, el Reglament (CE) núm. 1005/2008, del 
Consell, de 29 de setembre de 2008, pel qual s’estableix un sistema comunitari per 
prevenir, desencoratjar i eliminar la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, es 
modifiquen els reglaments (CEE) núm. 2847/93, (CE) núm. 1936/2001 i (CE) núm. 
601/2004, i es deroguen els reglaments (CE) núm. 1093/94 i (CE) núm. 1447/1999, i pel 
Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, pel qual 
s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la 
política pesquera comuna, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 847/96, (CE) núm. 
2371/2002, (CE) núm. 811/2004, (CE) núm. 768/2005, (CE) núm. 2115/2005, (CE) núm. 
2166/2005, (CE) núm. 388/2006, (CE) núm. 509/2007, (CE) núm. 676/2007, (CE) núm. 
1098/2007, (CE) núm. 1300/2008 i (CE) núm. 1342/2008 i es deroguen els reglaments 
(CEE) núm. 2847/93, (CE) núm. 1627/94 i (CE) núm. 1966/2006, són els pilars en què se 
sustenta la política pesquera comuna per assolir els seus objectius.

També és necessari tenir en consideració la regulació que conté la Llei 12/2013, de 2 
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que introdueix 
novetats que afecten l’àmbit de la comercialització pesquera. Entre les seves finalitats es 
recull millorar la traçabilitat de la cadena alimentària, la formalització dels contractes 
alimentaris i les subhastes electròniques, que poden ser aplicables en la primera venda de 
tots els productes pesquers, així com el seu règim sancionador.

D’altra banda, és aplicable la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat 
de mercat, que estableix un marc regulador clar i transparent que garanteixi la lliure 
concurrència i la competitivitat del sector pesquer, de manera que els productes puguin 
circular lliurement pel territori nacional, i només siguin exigibles els requisits aplicats a la 
comunitat autònoma on es faci la primera venda.

Mitjançant aquest Reial decret es regula de manera integral la primera comercialització 
de la totalitat dels productes pesquers, ja siguin d’origen marí o d’aigües continentals, i 
procedents de l’activitat professional, i s’assenten les bases del sistema de la traçabilitat 
pesquera. En el cas de productes pesquers procedents de tercers països, la seva primera 
venda s’entén feta en el moment en què entrin en el territori nacional, i la seva traçabilitat 
i control queden garantits pel certificat de captura derivat del Reglament (CE) núm. 
1005/2008, de 29 de setembre de 2008, o altres documents duaners que continguin, als 
efectes d’informació al consumidor, una informació equivalent al que disposa l’article 35 del 
Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de desembre.

De la mateixa manera, aquest Reial decret no és aplicable en matèria de primera 
venda per als productes en conserva i altres productes inclosos en les partides 1604 i 1605 
de la nomenclatura combinada que estableix el Reglament (CE) núm. 2658/87, del Consell, 
de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel 
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duaner comú, atès que el producte ja ha estat venut en una llotja o procedeix d’una 
importació, sense perjudici d’altra normativa comunitària o nacional que els afecti.

Així mateix, es regula l’intercanvi d’informació entre administracions i operadors en 
matèria de comerç exterior. S’ha d’establir la documentació necessària per al transport 
posterior a l’entrada en el territori comunitari, que garanteixi la traçabilitat dels productes 
pesquers, així com la comunicació de les notes de venda de vaixells espanyols en tercers 
països.

L’article 59 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, estableix 
que la primera venda dels productes de la pesca s’ha de fer en una llotja o a un comprador 
autoritzat o una organització de productors. Aquestes possibilitats que ofereix el Reglament 
se circumscriuen a Espanya al fet que les llotges o altres establiments autoritzats per les 
comunitats autònomes siguin les úniques entitats facultades per registrar la primera venda 
de tots els productes pesquers, així com l’emplenament de la resta dels documents 
instituïts en aquest Reial decret, sense perjudici de les excepcions que estableix 
l’article 5.3.

D’una banda, l’article 58 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 
2009, estableix que tots els lots de productes de la pesca i l’aqüicultura han de ser 
traçables en totes les fases de la cadena de producció, transformació i distribució, des de 
la captura o la collita fins a la fase de la venda al detall, i que inclouen els productes de la 
pesca d’aigües continentals, espècies eurihalines, aqüicultura, marisqueig, algues i varecs 
i els productes de la pesca marítima. La traçabilitat és l’instrument que ha de fer arribar la 
informació obligatòria al consumidor, recollida a l’article 35 del Reglament (UE) núm. 
1379/2013, d’11 de desembre de 2013, així com altres informacions que amb caràcter 
voluntari pot ampliar el detallista per a una millor informació al consumidor final, que millori 
el seu criteri d’elecció.

D’altra banda, l’article 64 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre, 
estableix el contingut mínim de la nota de venda. Amb la finalitat de reduir la quantitat de 
documents que han d’elaborar els operadors, la informació sobre traçabilitat i nota de 
venda s’ha de recollir exclusivament en la nota de venda, que ha de contenir tots els 
camps necessaris per a això, tret dels productes de l’article 5.1.c), que s’han de recollir en 
el document de traçabilitat i sense perjudici de les excepcions de l’article 5.3.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de 
l’Estat, la subhasta va deixar de ser l’únic mitjà de realització de la primera venda de 
productes pesquers. Tanmateix, a la pràctica, ha seguit sent gairebé en exclusiva l’únic 
mitjà utilitzat. Aquest Reial decret declara expressament la possibilitat de fer la primera 
venda dels productes pesquers mitjançant la fórmula comercial que s’estableixi per mutu 
acord entre les parts, sempre que es faci en una llotja o establiment autoritzat i amb la 
confecció, si s’escau, d’un contracte alimentari, sense perjudici de les excepcions que 
recull l’article 5.3.

La responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la primera venda 
dels productes pesquers incumbeix al propietari d’aquests productes, que correspon als 
armadors o titulars d’una llicència professional en el cas de la pesca extractiva, als titulars 
d’instal·lacions d’aqüicultura en cas de productes de l’aqüicultura i, en el cas del marisqueig 
o la recol·lecció d’algues i varecs, als titulars de les llicències per exercir l’activitat.

S’ha de distingir entre els productes procedents de la pesca extractiva en qualsevol 
modalitat, inclòs el marisqueig, que han d’emplenar una nota de venda, i els productes de 
l’aqüicultura, incloses les granges d’engreix, així com les algues i els varecs, als quals 
s’exigeix l’emplenament d’un document de traçabilitat.

Segons el que disposa l’article 59.2 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de 
novembre, per als productes subjectes a emplenar una nota de venda, únicament poden 
efectuar operacions els compradors registrats donats d’alta per les llotges o els 
establiments autoritzats i comunicats a les comunitats autònomes per al seu registre.

Aquesta regulació és innovadora. És ineludible l’establiment d’un mínim normatiu dirigit 
a garantir la traçabilitat i el control integral de la producció i la comercialització, de 
conformitat amb el que exigeix la normativa comunitària abans esmentada, d’acord amb la 
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competència que atorga a l’Estat l’article 149.1.13a de la Constitució en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica. En aquest sentit, sobre la 
base de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, i com a conseqüència de l’establiment 
de requisits específics sobre traçabilitat de tots els productes pesquers en el Reglament 
(CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, mitjançant la modificació introduïda 
per la Llei 33/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/2001, de 26 de 
març, de pesca marítima de l’Estat, es procedeix a ajustar, en la seva totalitat, al bloc de 
constitucionalitat les disposicions del capítol V del títol II de la Llei 3/2001, de 26 de març, 
en matèria de desembarcament i primera venda de productes pesquers, que es dicten com 
a legislació bàsica d’ordenació de l’activitat comercial, pel que fa a l’establiment de requisits 
de traçabilitat dels productes pesquers per a la seva comercialització, a l’empara de 
l’habilitació que conté la clàusula 13a de l’article 149.1 de la Constitució. És d’obligació 
contenir un règim bàsic comú de traçabilitat dels productes pesquers, tant si provenen de 
l’activitat extractiva d’aigües exteriors, com si procedeixen de la pesca d’aigües interiors, 
del marisqueig o de l’aqüicultura. Respecte a aquests productes procedents del marisqueig 
i de l’aqüicultura, l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret es refereix, per tant, a la 
traçabilitat i al control.

Les comunitats autònomes poden regular l’adquisició de productes pesquers per 
consumidors finals directament del productor, per als casos especials que aquestes puguin 
determinar, sempre dins dels límits que estableix la normativa comunitària, segons el que 
estableix l’article 5.3.

Els concessionaris de llotges i establiments autoritzats han de recopilar la informació 
dels productes pesquers, mitjançant l’emplenament dels documents que estableix aquest 
Reial decret, que han de lliurar als operadors o transportistes, si s’escau, i sense perjudici 
de les excepcions que s’hagin establert. A aquest efecte es considera necessari exigir, 
independentment del seu volum de negoci, la transmissió electrònica de la informació 
pertinent, el contingut de la qual ha d’estar a disposició de les administracions competents.

L’obligatorietat d’efectuar en una llotja la primera venda dels productes que estableix 
l’article 5.1.a) i, potestativament, de la resta de productes, ha de garantir el cobrament als 
productors. Per poder operar com a comprador registrat en una llotja, les comunitats 
autònomes han de regular un sistema de garantia d’avals o fiances, previ informe de la 
Conferència Sectorial de Pesca i de conformitat amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, 
de garantia de la unitat de mercat.

Igualment, es regula el transport dels productes pesquers, que ha d’estar emparat per 
la documentació corresponent, tant si s’ha produït la primera venda com si no, sense 
perjudici de la documentació específica que hagi d’acompanyar el producte en aplicació de 
la seva normativa sectorial, com la tonyina vermella (Thunnus thynnus) o espècies del 
gènere Dissostichus, i del que disposa l’article 8.4 per als productes que hagin d’emplenar 
un document de traçabilitat.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de garantir l’intercanvi 
electrònic entre administracions nacionals i comunitàries de la informació pertinent relativa 
als documents que estableix aquest Reial decret, segons el que disposa l’article 58.4 del 
Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre.

A aquest efecte, es fa necessària la coordinació entre les comunitats autònomes i la 
Secretaria General de Pesca de manera que la informació generada per les llotges i els 
establiments autoritzats estigui en poder de totes les administracions competents en un 
termini màxim de 24 hores. Per a això, la Secretaria General de Pesca ha de posar a 
disposició de les comunitats autònomes, els concessionaris de llotges i establiments 
autoritzats i altres operadors un sistema informàtic comú.

Aquest Reial decret deroga no tan sols les normes que esdevinguin contràries a 
aquesta nova regulació, sinó totes les que han quedat obsoletes.

Finalment, es modifica el Reial decret 114/2013, de 15 de febrer, pel qual es crea i 
regula el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna, s’estableixen 
les normes d’aplicació del sistema de punts i s’actualitzen els imports de les sancions que 
preveu la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, per adaptar la 
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numeració dels seus articles a la modificació introduïda en el títol V de la Llei 3/2001, de 
26 de març, a través de Llei 33/2014, de 26 de desembre.

La disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 de març, i la disposició final quarta 
de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, faculten el Govern per al seu desplegament reglamentari.

De conformitat amb el que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 de juny de 1999, i el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es 
regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i 
reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, aquesta disposició s’ha 
remès a la Comissió Europea i als altres estats membres. En l’elaboració d’aquest Reial 
decret s’han consultat les comunitats autònomes i el sector pesquer afectat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 29 de maig de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular la primera venda dels productes 
pesquers, entesos com a tals els procedents de la pesca extractiva marítima i d’aigües 
continentals, el marisqueig, l’aqüicultura i la producció d’algues, així com la recol·lecció de 
varecs, inclosos en el capítol 3 i la partida 12 12 21 00, o les seves actualitzacions, de la 
nomenclatura combinada que estableix el Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 
23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner 
comú.

2. S’entén per primera venda la que es faci per primera vegada dins del territori 
comunitari i en la qual s’acrediti documentalment el preu del producte pesquer, en ocasió 
del seu desembarcament, o qualsevol altra modalitat d’entrada en el territori nacional, 
sense perjudici dels preceptes que estableix l’apartat 3 d’aquest article.

3. Als efectes d’aquest Reial decret, es considera feta la primera venda, en el cas de 
productes pesquers procedents de tercers països, en el moment en què entrin en el territori 
nacional per qualsevol via, amb el compliment dels requisits que estableixen els apartats 
8 i 9 de l’article 4, així com els requisits de l’article 11 que els afectin. Així mateix, en cas 
que es produeixi la primera venda de productes de vaixells pesquers espanyols en països 
tercers, el contingut de la transacció s’ha de comunicar a la Secretaria General de Pesca, 
segons el que estableix l’article 12.3.

4. El que disposa aquest Reial decret s’entén sense perjudici del compliment de la 
normativa duanera aplicable, si s’escau.

Article 2. Definicions.

1. Són aplicables, als efectes d’aquest Reial decret, les definicions que recullen 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, el 
Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre 
de 2013, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes 
de la pesca i de l’aqüicultura, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1184/2006 i (CE) 
núm. 1224/2009 del Consell i es deroga el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, el 
Reglament (CE) 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, pel qual s’estableix un règim 
comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política pesquera 
comuna, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 847/96, (CE) núm. 2371/2002, (CE) 
núm. 811/2004, (CE) núm. 768/2005, (CE) núm. 2115/2005, (CE) núm. 2166/2005, (CE) 
núm. 388/2006, (CE) núm. 509/2007, (CE) núm. 676/2007, (CE) núm. 1098/2007, (CE) 
núm. 1300/2008 i (CE) núm. 1342/2008 i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 2847/93, 
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(CE) núm. 1627/94 i (CE) núm. 1966/2006, i la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca 
marítima de l’Estat.

2. Així mateix, són aplicables les definicions següents:

a) Marisqueig: extracció, amb caràcter habitual i finalitats comercialitzadores, de 
mol·luscos, crustacis, tunicats, equinoderms i altres invertebrats, en aigües marines, 
salobres o continentals, amb arts específics i selectius, tant a peu com amb embarcació, 
independentment de si han estat sembrats o no.

b) Varecs: algues mortes arrencades per l’acció directa del mar i acumulades a les 
platges o a les roques de les costes.

c) Descàrrega: l’extracció de la càrrega de productes pesquers del contenidor utilitzat 
per al seu transport. No obstant això, la primera descàrrega, en qualsevol quantitat, des 
d’un vaixell pesquer a terra es denomina desembarcament.

d) Establiment autoritzat: instal·lació autoritzada per les comunitats autònomes per 
efectuar la primera venda dels productes pesquers que no es fa a la llotja, i que actua com 
a primer expedidor; es poden autoritzar, entre d’altres, vaixells congeladors o vaixells 
factoria, si s’escau.

e) Comprador registrat: operadors donats d’alta per les llotges o els establiments 
autoritzats i comunicats a les comunitats autònomes per al seu registre, amb la finalitat de 
poder adquirir productes pesquers que tinguin obligació d’efectuar nota de venda.

f) Espècies eurihalines: són les espècies pesqueres capaces de viure en un medi 
amb un ampli rang de concentració de sals sense que el seu metabolisme es vegi afectat.

g) Unitat de producció: mitjans utilitzats pel productor per obtenir productes pesquers 
amb vista introduir-los en el mercat. En el cas de la pesca extractiva és el vaixell (nom i 
matrícula), i en el cas de l’aqüicultura, la mateixa instal·lació (número del Registre 
d’explotacions ramaderes i titular). En el cas de modalitats de pesca sense embarcació o 
sense instal·lació aqüícola, és la persona física o jurídica.

h) Mètode de producció: procediment d’obtenció dels productes pesquers.

1r Pesca marítima o marisqueig d’aigües marines o salobres: capturat.
2n Pesca o marisqueig en aigües continentals: capturat en aigua dolça.
3r Aqüicultura: de cria.
4t Algues i varecs: recol·lecció.

Article 3. Llocs per efectuar el desembarcament o la descàrrega.

1. Els productes pesquers que accedeixin al territori nacional i que es desembarquin 
o descarreguin en un port han d’efectuar l’operació en els ports designats pels òrgans 
competents de les comunitats autònomes o per l’Administració General de l’Estat, segons 
si es tracta de ports de competència autonòmica o estatal, i en els molls o llocs designats 
per les autoritats portuàries.

2. En el cas dels productes pesquers en què no s’efectuï el desembarcament o la 
descàrrega en un port, l’administració competent en pot autoritzar el desembarcament o la 
descàrrega en els llocs que determinin. En el cas dels productes que hagin d’emplenar una 
nota de venda, segons el que estableix l’article 7, ha de quedar garantit el pesatge, i si 
s’escau, el transport a una llotja o establiment autoritzat, segons el que disposen els 
articles 60 i 61 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009.

Article 4. Disposicions generals.

1. Els productors poden comercialitzar els seus productes per qualsevol mètode 
admès en dret, sense que sigui obligatòria la subhasta, i han de passar obligatòriament per 
la llotja o establiment autoritzat per al pesatge i control dels lots, i sense perjudici de les 
excepcions que estableix aquest Reial decret que puguin determinar les comunitats 
autònomes en aplicació de l’article 5.3.

2. La llotja o establiment autoritzat ha d’actuar com a primer expedidor, i ha 
d’emplenar els documents establerts en els articles 7 a 10 que corresponguin, sense 
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perjudici de les excepcions que estableix aquest Reial decret i sense detriment de les 
altres obligacions que els afectin.

3. En cas que la primera venda no s’efectuï mitjançant subhasta, els pactes, 
contractes o qualsevol tipus de transacció han de quedar registrats prèviament a la llotja o 
establiment autoritzat i s’han de posar en coneixement dels òrgans competents de les 
comunitats autònomes, a excepció dels productes que no tinguin obligació d’efectuar nota 
de venda i els que estableix l’article 5.1.d), i sense perjudici de l’obligatorietat d’efectuar un 
contracte alimentari si es compleixen els supòsits que estableixen l’article 2.3 i el capítol I 
del títol II de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la 
cadena alimentària.

4. Les llotges o els establiments autoritzats han de publicar els horaris de 
funcionament i informar amb antelació de l’ordre en què s’han d’efectuar les primeres 
vendes, sigui quina sigui la ubicació on aquestes tinguin lloc. No és aplicable per als 
productes que recull l’article 5.1.d).

5. Les comunitats autònomes poden regular la realització de subhastes electròniques 
a les llotges o els establiments autoritzats que disposin de la infraestructura adequada, 
segons el que consta a l’article 10 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

6. En el cas dels productes pesquers que tinguin obligació d’efectuar una nota de 
venda, es prohibeix fer segones subhastes o vendes dels lots que hagin estat adjudicats o 
venuts prèviament, dins dels recintes de les llotges o els establiments autoritzats per 
exercir la primera venda, amb l’única excepció que la transacció hagi estat fallida.

7. Els concessionaris de les llotges o establiments autoritzats poden fer vendes a 
consumidors finals, sempre que s’emmarquin en l’activitat de pesca-turisme o turisme 
aqüícola, amb l’obligatorietat d’emplenar la nota de venda o el document de traçabilitat 
corresponent, segons el que estableixen els articles 7 i 8. Les comunitats autònomes que 
autoritzin aquesta activitat han de regular les quantitats i els imports màxims dels productes 
adquirits en aquesta modalitat, i queda prohibida la venda de mol·luscos bivalves, 
equinoderms, tunicats i gasteròpodes marins vius.

8. Els importadors de productes pesquers procedents de tercers països han d’estar 
en condicions de poder transmetre la informació de traçabilitat que estableix l’article 58 del 
Reglament (CE) 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, amb les dades derivades de la 
factura comercial de l’importador o altra documentació duanera o el certificat de captura, 
segons correspongui. Si s’escau, poden utilitzar l’aplicació informàtica que estableix la 
disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

9. Els ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Hisenda i Administracions 
Públiques, i Economia i Competitivitat han d’establir els mecanismes de coordinació 
necessaris perquè les dades d’intercanvis de productes pesquers i comerç exterior estiguin 
a disposició de la Secretaria General de Pesca i de les comunitats autònomes, amb ple 
respecte a la normativa específica aplicable pel que fa a les dades de naturalesa tributària 
i duanera.

10. En el cas de productes pesquers comunitaris que es posin per primera vegada a 
la venda a Espanya, que estiguin acompanyats d’un document de transport, aquest ha 
d’estar traduït, almenys, al castellà, sense perjudici de la traducció a la llengua cooficial 
corresponent que puguin determinar les comunitats autònomes.

Article 5. Modalitats de primera venda.

1. Les modalitats de primera venda dels productes pesquers són les següents:

a) Productes de la pesca extractiva marítima vius, frescos i refrigerats: La primera 
venda s’ha de fer a través de les llotges dels ports.

b) Productes del marisqueig i productes procedents d’aigües continentals. La primera 
venda es pot portar a terme en llotges o establiments autoritzats per les comunitats 
autònomes, amb independència de si estan ubicats en el recinte portuari o no.

c) Productes de l’aqüicultura, incloses les granges d’engreix i la producció d’algues i 
recollida de varecs. La primera venda d’aquests productes es pot fer a les llotges dels 
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ports, en els mateixos centres de producció o en altres establiments que estiguin autoritzats 
per les comunitats autònomes.

d) Productes de la pesca extractiva marítima estabilitzats a bord o a terra: La primera 
venda dels productes de la pesca marítima extractiva estabilitzats a bord o a terra d’alguna 
de les maneres que recull l’article 30.d) del Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de 
desembre de 2013, s’ha de fer a les llotges o els establiments autoritzats per les comunitats 
autònomes.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, en els supòsits següents, la primera 
venda pot no efectuar-se en una llotja i s’ha de fer en els establiments autoritzats per les 
comunitats autònomes.

a) Quan la primera venda es porti a terme en els territoris insulars que no disposin de 
llotja.

b) Quan es tracti de la captura d’espècies eurihalines, especialment l’anguila 
(Anguilla anguilla) i la llamprea (Petromyzon marinus).

3. En casos puntuals determinats per les comunitats autònomes, poden regular, amb 
l’informe previ del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l’adquisició de petites 
quantitats de productes pesquers per part de consumidors finals, en aplicació dels articles 
58.8, 59.3 i 65.2 del Reglament (CE) 1224/2009, de 20 de novembre de 2009.

Article 6. Requisits dels concessionaris i les instal·lacions per efectuar la primera venda.

1. Les llotges i els establiments autoritzats i els seus concessionaris, per vendre els 
productes pesquers que tinguin obligació d’efectuar una nota de venda segons l’article 7, 
sigui quina sigui la seva xifra de negoci, han de complir, almenys, els requisits següents:

a) Disposar d’equips informàtics suficients i adequats per a l’obtenció i la transmissió 
electrònica, tant a l’administració competent com als operadors, de la informació que 
estableix aquest Reial decret.

b) Disposar de sistemes de pesatge verificats i aprovats per l’administració 
competent, amb la responsabilitat de l’exactitud del pesatge i sense perjudici de la 
responsabilitat de l’armador d’efectuar aquest pesatge i dels plans de mostreig vigents. 
Aquest pesatge s’ha d’utilitzar per confeccionar la declaració de desembarcament, moment 
en què es pot determinar el número de lot. Així mateix, el pesatge s’ha d’utilitzar per 
determinar el document de transport, la declaració de recollida i la nota de venda 
corresponent, sense perjudici dels marges de tolerància que siguin aplicables.

c) Han de complir el que disposa l’article 15 del Reglament (UE) núm. 1380/2013, 
d’11 de desembre, o altra normativa que els afecti, en matèria de control de la mida mínima 
de referència de conservació de les espècies posades a la venda. Així mateix, en el cas de 
productes subjectes a normes comunes de comercialització, únicament es poden posar a 
la venda si compleixen les normes esmentades.

d) Han de comunicar l’alta i la baixa dels compradors registrats a les comunitats 
autònomes, que han d’elaborar un cens, de conformitat amb el que disposa l’article 2.2.e). 
Per a això poden utilitzar l’aplicació informàtica que estableix la disposició addicional 
primera d’aquest Reial decret, sense perjudici de la normativa autonòmica que els sigui 
aplicable.

e) Els compradors registrats, quan no paguin al comptat, per accedir a la compra de 
productes pesquers, han de consignar a la llotja pesquera un aval o una assegurança de 
caució. Les comunitats autònomes han de regular aquest sistema de garanties, amb 
l’informe previ de la Conferència Sectorial de Pesca sobre les seves característiques, que 
han d’atendre en tot cas el que estableix la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia 
d’unitat de mercat. Aquest requisit no és aplicable per als establiments autoritzats per les 
comunitats autònomes.

f) El concessionari de la llotja o establiment autoritzat ha d’abonar, si s’escau, les 
taxes que li siguin aplicables a l’armador del vaixell o al propietari de la pesca que efectuï 
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la primera venda, inclosa la taxa portuària de la pesca fresca (T-4) que estableix l’article 
218 del Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant. Així mateix, el 
concessionari pot percebre una taxa per la confecció dels documents que estableix aquest 
Reial decret, segons el que estableixi en cada cas la legislació autonòmica.

2. En el cas dels productes que hagin d’emplenar un document de traçabilitat segons 
el que disposa l’article 8, les comunitats autònomes han de regular els requisits que han 
de complir els establiments autoritzats per aquestes, tenint en compte el que estableix 
l’apartat 1.

Article 7. Nota de venda.

1. En el moment en què es produeixi la primera venda de productes pesquers en 
qualsevol de les modalitats de l’article 5, a excepció dels apartats 5.1.c) i 5.3, les llotges o 
els establiments autoritzats han d’emplenar una nota de venda, que s’ha de transmetre de 
manera electrònica.

Cada nota de venda ha de tenir un codi identificatiu únic, que ha de contenir, almenys, 
els camps següents, així com els que puguin determinar les comunitats autònomes, sense 
perjudici del que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre:

a) Número de lot.
b) La denominació comercial, el nom científic i el codi Alfa-3 FAO de cada espècie.
c) Data de captura.
d) Zona geogràfica pertinent o zona de captura, segons correspongui.
e) Identificació de la unitat de producció. En el cas de vaixells pesquers d’eslora igual 

o superior a 10 metres, s’ha d’indicar a més el codi de marea del quadern diari de pesca.
f) El nom, el codi del port i la data de desembarcament o el lloc i la data de la 

descàrrega.
g) Nom i cognoms o raó social i adreces del venedor i del comprador, així com els 

números d’identificació fiscal corresponents. S’ha de consignar en tot cas el nom de 
l’armador o del capità del vaixell pesquer quan correspongui.

h) Mètode de producció.
i) Lloc i data de la venda.
j) Les quantitats de cada espècie venuda, amb indicació del pes net en quilograms o 

el nombre d’exemplars per quilogram, segons que correspongui, així com el preu per 
quilogram.

k) Mode de presentació, segons el que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 
404/2011, de 8 d’abril de 2011, que estableix les normes de desplegament del Reglament 
(CE) núm. 1224/2009 del Consell, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per 
garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna.

l) Art de pesca, segons el que recull l’annex III del Reglament (UE) núm. 1379/2013, 
d’11 de desembre de 2013.

m) En el cas d’espècies sotmeses a normes comunes de comercialització, s’ha 
d’expressar la seva mida i frescor o altra informació que estigui en vigor.

n) En el cas de productes que hagin de ser emmagatzemats per organitzacions de 
productors pesquers en aplicació de l’article 30 del Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 
de desembre, s’ha d’indicar aquesta circumstància i el lloc d’emmagatzematge.

ñ) En el cas dels productes de la pesca per sota de la mida de referència mínima de 
conservació, n’han d’indicar la destinació, que no pot ser el consum humà directe.

o) Referència al contracte alimentari o altres pactes previs en el cas de transaccions 
contractuals.

p) Si s’escau, s’ha d’indicar la referència al document de transport o la declaració de 
recollida. En el cas de productes comunitaris capturats en aigües extracomunitàries, s’ha 
d’indicar la referència al document T2M duaner.
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2. El preu, expressat en euros, que figuri en la nota de venda ha de coincidir amb el 
preu de venda que consti en la factura corresponent, sense incloure impostos. S’ha de 
consignar la moneda en el cas de vendes en tercers països.

Article 8. Document de traçabilitat.

1. Per als productes pesquers que estableix l’article 5.1.c), el concessionari de la 
llotja o establiment autoritzat, en el moment en què es produeixi la primera venda, ha 
d’emplenar un document de traçabilitat de cada lot, que s’ha de transmetre de manera 
electrònica a l’operador següent.

2. El document de traçabilitat ha de contenir, almenys, els camps següents, així com 
els que puguin determinar les comunitats autònomes, sense perjudici del que disposa la 
Llei 20/2013, de 9 de desembre:

a) Número de lot.
b) La denominació comercial, el nom científic i el codi Alfa-3 FAO de cada espècie.
c) Data de producció o recol·lecció.
d) Zona de cria o recol·lecció del producte, segons el que estableix l’article 38 del 

Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de desembre. En el cas de les algues i els varecs, 
s’ha d’indicar la comunitat autònoma.

e) Identificació de la unitat de producció.
f) Nom i cognoms o raó social i adreces del venedor i del comprador, així com els 

números d’identificació fiscal corresponents.
g) Mètode de producció.
h) Lloc i data de la venda.
i) Les quantitats de cada espècie venuda, amb indicació del pes net en quilograms o 

el nombre d’exemplars per quilogram, segons que correspongui.
j) Mode de presentació, segons el que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 

404/2011, de 8 d’abril de 2011.
k) Referència al contracte alimentari o altres pactes previs en el cas de transaccions 

contractuals.

3. La informació continguda en el document de traçabilitat ha d’estar a disposició de 
les administracions públiques corresponents, sense perjudici del que estableix l’article 12. 
Per a això els establiments autoritzats o les llotges, si s’escau, han d’utilitzar l’aplicació 
informàtica que estableix la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

4. S’autoritza el trajecte dels lots entre el moment de la collita o recol·lecció i el seu 
transport al primer establiment autoritzat per fer la venda, sempre que en quedi acreditada 
la traçabilitat.

Article 9. Declaració de recollida.

1. Quan els productes pesquers que hagin d’emplenar una nota de venda estiguin 
destinats a ser emmagatzemats de viu en viu o estabilitzats d’alguna de les maneres que 
recull l’article 30.d) del Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de desembre de 2013, per 
a una venda ulterior, les llotges o els establiments autoritzats han d’emplenar una 
declaració de recollida que han de lliurar als productors.

Cada declaració de recollida ha de tenir un codi identificatiu únic, que ha de contenir, 
almenys, els camps següents, així com els que puguin determinar les comunitats 
autònomes, sense perjudici del que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre:

a) Número de lot.
b) La denominació comercial, el nom científic i el codi Alfa-3 FAO de cada espècie.
c) Data de captura.
d) Zona geogràfica pertinent o zona de captura, segons correspongui.
e) Identificació de la unitat de producció. En el cas de vaixells pesquers d’eslora igual 

o superior a 10 metres, s’ha d’indicar a més el codi de marea del quadern diari de pesca.
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f) El nom, el codi del port i la data de desembarcament o el lloc i la data de la 
descàrrega.

g) Nom i cognoms o raó social i adreça del venedor, així com el seu número 
d’identificació fiscal. S’ha de consignar en tot cas el nom de l’armador o del capità del 
vaixell pesquer.

h) Mètode de producció.
i) Mode de presentació a l’entrada i sortida de la recollida, segons el que estableix 

l’annex I del Reglament (CE) núm. 404/2011, de 8 d’abril de 2011.
j) Les quantitats de cada espècie, amb indicació del pes net en quilograms o el 

nombre d’exemplars per quilogram.
k) En el cas d’espècies sotmeses a normes comunes de comercialització, s’ha 

d’expressar la seva mida i frescor o altra informació que estigui en vigor.
l) El nom i l’adreça del lloc en què els productes estiguin emmagatzemats.
m) Art de pesca, segons el que recull l’annex III del Reglament (UE) núm. 1379/2013, 

d’11 de desembre de 2013.
n) Si s’escau, la referència del document de transport o del document T2M duaner.
ñ) En cas que l’emmagatzematge es produeixi fora de les instal·lacions portuàries, 

s’ha d’identificar el vehicle de transport en cada trajecte, amb expressió de la matrícula, i 
el transportista ha de tenir en el seu poder una còpia de la declaració de recollida. Així 
mateix, aquest document és vàlid per al retorn a la llotja d’origen per efectuar la primera 
venda.

2. No és necessari emplenar, a la seva entrada a la llotja o establiment autoritzat, una 
declaració de recollida en el cas que es comercialitzi en la venda programada 
immediatament posterior, sempre que quedi acreditada la propietat dels lots.

3. En cas que la destinació del producte sigui la seva estabilització en el lloc 
d’emmagatzematge per congelació, salaó, escabetxada, marinat, cocció o altres mitjans, 
o vingui estabilitzat a bord del vaixell, l’armador ha de conservar la declaració de recollida 
fins que es produeixi la primera venda com a producte pesquer enquadrat a l’article 5.1.d).

Article 10. Document de transport.

1. Els productes pesquers per als quals sigui obligatori l’emplenament d’una nota de 
venda i que es transportin a una llotja o establiment autoritzat diferent del port o lloc de 
desembarcament per efectuar la primera venda, han d’anar acompanyats d’un document 
de transport. S’ha d’emplenar en els casos en què no s’hagi efectuat la primera venda o en 
cas que s’hagi emplenat una declaració de recollida i es pretengui transportar la totalitat o 
part dels productes que s’hi inclouen a una llotja o establiment autoritzat diferent del port o 
lloc de desembarcament.

2. El concessionari de la llotja o establiment autoritzat del port o lloc on s’hagin 
desembarcat els productes ha d’emplenar i lliurar al transportista el document de transport. 
En el cas de les situacions que preveu l’article 3.2, les comunitats autònomes poden 
autoritzar la confecció per part del transportista del document de transport.

3. Segons el que estableix l’article 11.1.a), el transportista ha de lliurar o poder 
demostrar que s’ha transmès electrònicament el document de transport a la llotja o 
establiment autoritzat de destinació.

4. Cada document de transport ha de tenir un codi identificatiu únic, que ha de 
contenir, almenys, els camps següents, així com els que puguin determinar les comunitats 
autònomes, sense perjudici del que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre:

a) Número de lot.
b) La denominació comercial, el nom científic i el codi Alfa-3 FAO de cada espècie.
c) Data de captura.
d) Zona geogràfica pertinent o zona de captura, segons correspongui.
e) Identificació de la unitat de producció. En el cas de vaixells pesquers d’eslora igual 

o superior a 10 metres, s’ha d’indicar a més el codi de marea del quadern diari de pesca.
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f) El nom, el codi del port i la data de desembarcament o el lloc i la data de la 
descàrrega.

g) Identificació del consignatari o consignataris, amb indicació del nom, l’adreça i els 
números d’identificació fiscal corresponents. S’ha de consignar en tot cas el nom de 
l’armador o del capità del vaixell pesquer quan correspongui.

h) Mètode de producció.
i) Mode de presentació, segons el que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 

404/2011, de 8 d’abril de 2011.
j) Les quantitats de cada espècie, amb indicació del pes net en quilograms o el 

nombre d’exemplars per quilogram, segons que correspongui, sense perjudici de les 
excepcions que s’estableixin en virtut de l’article 61 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, 
de 20 de novembre.

k) En el cas d’espècies sotmeses a normes comunes de comercialització, s’ha 
d’expressar la seva mida i frescor o altra informació que estigui en vigor.

l) El lloc i la data de càrrega.
m) En el cas de productes emmagatzemats mitjançant una declaració de recollida, 

quan es produeixi la primera venda en una llotja o establiment autoritzat diferent del 
d’origen, s’ha d’indicar la referència a la declaració de recollida.

n) Art de pesca, segons recull l’annex III del Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 
de desembre de 2013.

ñ) Nom i adreça del lloc de destinació de l’enviament o enviaments i la identificació 
del vehicle de transport, amb expressió de la matrícula.

5. No és necessari presentar un document de transport si els productes es transporten 
dins d’una zona portuària, sempre que quedi acreditada la propietat dels lots.

6. Queda prohibit efectuar la primera venda dels productes comunitaris segons el 
que indiquen els apartats 1 i 3 que accedeixin per via terrestre a les llotges o els 
establiments autoritzats si no van acompanyats del document de transport pertinent, ja 
sigui en paper o transmès de manera electrònica.

7. No és necessari confeccionar un document de transport per als productes que 
recull l’article 5.1.d) quan aquest transport es faci per via marítima en contenidors frigorífics 
precintats, en les escales o els desembarcaments que hagin de fer en trànsit fins al port de 
destinació, sense perjudici dels tràmits duaners als quals s’hagin de sotmetre.

Article 11. Documentació necessària per al transport de productes pesquers.

1. Durant el transport dels productes pesquers, tant si s’ha produït la primera venda 
com si no, han d’anar acompanyats de la documentació següent:

a) En el cas dels productes pesquers que hagin d’emplenar una nota de venda i que 
no hagin estat venuts, el transportista ha de tenir en format paper, o ha de poder demostrar 
que s’han transmès electrònicament, els documents que estableixen els articles 9 i 10, 
segons correspongui, sense perjudici del que preveu l’article 61 del Reglament (CE) núm. 
1224/2009, de 20 de novembre de 2009, relatiu al pesatge dels productes de la pesca 
després del transport des del lloc de desembarcament. En el cas dels productes pesquers 
que hagin d’emplenar un document de traçabilitat, cal atenir-se al que disposa l’article 8.4.

b) En el cas dels productes pesquers per als quals s’hagi efectuat la primera venda 
o que provinguin d’una importació, el transportista ha de tenir en format paper, o ha de 
poder demostrar que s’ha transmès electrònicament, un albarà, una factura o un altre 
document amb informació similar, que contingui, almenys, la informació següent, sense 
perjudici del que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre:

1r Denominació comercial de l’espècie i el seu nom científic.
2n Mètode de producció.
3r Zona de captura o de cria.
4t Art de pesca, en el cas de pesca extractiva.
5è Número de lot.
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6è Quantitats de cada espècie, amb indicació del pes net en quilograms o el nombre 
d’exemplars per quilogram, segons que correspongui.

2. La documentació que indica l’apartat 1 és complementària a la documentació 
preceptiva exigible, si s’escau, per a la realització de transport de mercaderies per 
carretera.

Article 12. Transmissió de la informació.

1. En el cas dels productes que hagin d’efectuar nota de venda, el concessionari de 
la llotja o establiment autoritzat per la comunitat autònoma és el responsable d’emplenar i 
comunicar les notes de venda i, si s’escau, les declaracions de recollida i els documents 
de transport, i de presentar-los davant l’administració competent.

2. Les notes de venda, els documents de transport i les declaracions de recollida 
s’han de remetre, electrònicament, de manera que la informació estigui en poder de les 
comunitats autònomes i la Secretaria General de Pesca en un termini de vint-i-quatre 
hores des que es produeixi.

3. En el cas que la primera venda es faci en un tercer país, segons el que estableix 
l’article 62.5 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, el capità 
del vaixell pesquer o el seu representant han d’emplenar, a través de l’aplicació informàtica 
que estableix la disposició addicional primera, la nota de venda corresponent amb els 
camps establerts que siguin procedents de l’article 7.1, en un termini màxim de 48 hores. 
Al seu torn, la Secretaria General de Pesca ha de traslladar la informació a la comunitat 
autònoma on el vaixell tingui establert el seu port base, en un termini de 24 hores des de 
la seva recepció.

4. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’oficialitzar les dades 
mitjançant la remissió a la Secretaria General de Pesca, la primera quinzena de cada mes, 
de les regularitzacions de les dades obtingudes de les primeres vendes, de les declaracions 
de recollida o, si s’escau, dels documents de transport que es facin a la seva comunitat 
autònoma el mes anterior, sense perjudici de les modificacions puntuals que les comunitats 
autònomes puguin efectuar amb posterioritat en el cas que es detecti alguna incidència.

5. En el cas dels productes pesquers establerts a l’article 5.1.c) que han d’emplenar 
un document de traçabilitat, els operadors han d’enviar a l’òrgan competent de la seva 
comunitat autònoma un resum mensual on es reflecteixi el volum de vendes expressat en 
quilograms i el preu mitjà per quilogram per a cadascuna de les espècies posades a la 
venda. La remissió s’ha de fer la primera quinzena del mes següent a aquell al qual es 
refereixen les operacions de venda i les comunitats autònomes, les quals han d’oficialitzar 
les dades i les han de remetre a la Secretaria General de Pesca la segona quinzena del 
mes esmentat.

Article 13. Règim sancionador.

L’incompliment del que disposa aquest Reial decret se sanciona de conformitat amb el 
que estableixen el títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març, i el títol V de la Llei 12/2013, de 
2 d’agost, sense perjudici de l’aplicació de les normes dictades per les comunitats 
autònomes en l’exercici de les seves competències.

Disposició addicional primera. Coordinació administrativa.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de posar a disposició de totes 
les administracions públiques, les llotges i establiments autoritzats, i els operadors, un 
sistema informàtic en matèria de notes de venda, documents de traçabilitat, declaracions 
de recollida i documents de transport, que permeti la seva utilització de manera conjunta 
en compliment del que estableix l’article 12.
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Disposició addicional segona. Confidencialitat.

Les administracions públiques competents en cada cas han d’adoptar les mesures 
necessàries per protegir les dades rebudes en virtut d’aquest Reial decret de la destrucció 
accidental o il·lícita, la pèrdua accidental, el deteriorament, la distribució o la consulta no 
autoritzada, segons el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. Han de guardar la informació durant almenys un 
període de tres anys i el seu ús s’ha de restringir únicament a finalitats oficials.

Disposició addicional tercera. Documentació específica.

Per a totes les espècies per a les quals s’hagi establert l’obligació d’anar acompanyades 
d’una documentació específica en aplicació de la seva normativa sectorial, aquesta ha 
d’estar disponible juntament amb la que estableix aquest Reial decret, a sol·licitud de les 
autoritats competents.

Disposició addicional quarta. Control documental i traçabilitat del transport dels productes 
pesquers.

Els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats 
autònomes han d’establir els mecanismes de col·laboració pertinents amb la finalitat 
de garantir el control documental i de la traçabilitat en el transport dels productes 
pesquers.

Disposició addicional cinquena. Informació sobre llotges, establiments autoritzats i 
compradors registrats.

La Secretaria General de Pesca ha de publicar anualment a la pàgina web del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una relació de les llotges i els establiments 
autoritzats, així com dels compradors registrats per operar a Espanya. Les comunitats 
autònomes han de transmetre aquesta informació a la Secretaria General de Pesca dins 
del primer trimestre de cada any.

Disposició addicional sisena. Resolució de denominacions comercials.

Les espècies sempre s’han d’identificar amb la denominació comercial, el nom científic 
i el codi Alfa-3 FAO que estableixi la resolució de la Secretaria General de Pesca per la 
qual es publiqui la llista de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura 
admeses a Espanya.

Disposició addicional setena. Reconeixement mutu.

Conserva la seva validesa el principi del reconeixement mutu extensiu als productes 
legítimament fabricats o comercialitzats en altres països de la Unió Europea, en els països 
signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i en els estats que tinguin un acord 
d’associació duanera amb la Unió Europea, d’acord amb la seva pròpia normativa i 
acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, previ a la seva posada en el 
mercat espanyol.

Disposició transitòria única. Adaptació de les llotges i els establiments autoritzats.

Les llotges i els establiments autoritzats per exercir la primera venda dels productes 
pesquers disposen de dotze mesos per adaptar-se al que disposa aquest Reial decret des 
del moment en què entri en vigor.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
preveu aquest Reial decret, i específicament les següents:

1. Reial decret 1822/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la primera venda 
dels productes pesquers.

2. Reial decret 121/2004, de 23 de gener, sobre la identificació dels productes de la 
pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig vius, frescos, refrigerats o cuits.

3. Reial decret 1380/2002, de 20 de desembre, d’identificació dels productes de la 
pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig congelats i ultracongelats.

4. Decret 307/1960, de 25 de febrer, pel qual es convalida l’exacció denominada 
«Cànon sobre l’exportació a l’interior de peix fresc».

5. Decret 310/1960, de 25 de febrer, pel qual es convalida l’exacció denominada 
«Concessió de llicències i permisos per a la pesca d’angules».

6. Decret 312/1960, de 25 de febrer, pel qual es convalida la taxa denominada 
«Recollida d’algues i varecs secs».

7. Decret 294/1978, de 6 de febrer, pel qual s’inclouen el lluç i el llucet congelats en 
el règim de preus de vigilància especial.

8. Ordre de 25 de novembre de 1964 per la qual es disposa que el transport de peix 
congelat dipositat per vaixells espanyols en els frigorífics de Ciutat del Cap es transporti en 
vaixells també nacionals, tret de casos especials.

9. Ordre de 15 de juny de 1965 per la qual es regula la recollida explotació d’algues 
al litoral de la Província del Sàhara.

10. Ordre de 12 de setembre de 1967 sobre reglamentació per a la recollida de 
varecs i tala d’algues de fons.

11. Ordre de 24 de setembre de 1969 sobre normes per garantir la qualitat del lluç 
congelat.

12. Ordre de 20 de juny de 1972 sobre reglamentació per a recollida, explotació 
industrial i comercialització d’algues de fons i varecs.

13. Ordre de 30 d’abril de 1973, per la qual s’autoritza la campanya d’algues de fons 
industrialitzables i no industrialitzables.

14. Ordre de 15 d’abril de 1974, per la qual s’autoritza la recol·lecció d’algues de fons 
del gènere Gelidium.

15. Ordre de 17 de juny de 1975, per la qual es regula la campanya de tala d’algues 
del gènere Gelidium i es fixen condicions.

16. Ordre de 31 de maig de 1976, per la qual es regula la campanya de tala d’algues 
del gènere Gelidium.

17. Ordre de 18 d’abril de 1977, per la qual es regula la campanya de tala d’algues 
del gènere Gelidium.

18. Ordre de 17 de maig de 1978, per la qual es regula la campanya de tala d’algues 
del gènere Gelidium per a l’any 1978.

19. Ordre de 7 de juny de 1979 sobre regulació de la campanya d’algues dels 
gèneres Gelidium i Laminaria per a l’any 1979.

20. Ordre de 25 de març de 1980 sobre normes per a la pesca de l’angula.
21. Ordre de 15 d’abril de 1980 sobre fixació de preus màxims del peix congelat en 

els diferents nivells de comercialització.
22. Ordre de 6 de maig de 1980 per la qual es regula la campanya de tala d’algues 

del gènere Gelidium per a l’any 1980.
23. Ordre de 30 de juny de 1981 sobre campanya de tala d’algues del gènere 

Gelidium i de recollida de varecs gènere Lichen per a 1981.
24. Ordre de 14 d’abril de 1982 de regulació de la campanya de tala d’algues per a 

l’any 1982.
25. Ordre de 6 de desembre de 1982 sobre extracció d’algues del gènere Lichen.
26. Ordre PRE/634/2004, de 5 de març, per la qual es crea la Comissió de 

Denominacions Comercials d’Espècies Pesqueres a Espanya.
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27. Circular número 8/1955, de 28 de setembre, per la qual es dicten normes sobre 
peix fresc, congelat, conserves, salaons, bacallà i productes derivats.

28. Circular 7/1967, de 4 de desembre, de la Comissaria General de Proveïments i 
Transports, per la qual s’assenyalen preus màxims per a la venda a l’engròs i marges 
comercials màxims per a la venda al públic del lluç i llucet congelats.

29. Resolució de la Direcció General de Comerç Alimentari, de 15 de juliol de 1974, 
sobre marges comercials màxims per a la venda a l’engròs i al públic del lluç i llucet 
congelats.

30. Resolució de 31 de maig de 1976, per la qual es restableix el marge comercial de 
majorista per al peix congelat.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 114/2013, de 15 de febrer, pel qual 
es crea i regula el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna, 
s’estableixen les normes d’aplicació del sistema de punts i s’actualitzen els imports de 
les sancions que preveu la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

El Reial decret 114/2013, de 15 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre nacional 
d’infraccions greus a la política pesquera comuna, s’estableixen les normes d’aplicació del 
sistema de punts i s’actualitzen els imports de les sancions que preveu la Llei 3/2001, de 
26 de març, de pesca marítima de l’Estat, queda modificat en els termes següents:

U. L’apartat 1 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. Les conductes que recull l’annex XXX del Reglament (UE) núm. 404/2011 
de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, que estiguin tipificades en els articles 100, 101, 
103 i 104 de la Llei 3/2001, de 26 de març, o en les corresponents normes 
autonòmiques, comporten l’assignació de punts quan es determini així en la 
resolució sancionadora, segons la gravetat de la infracció, que ha de ser apreciada 
tenint en compte el que disposen l’article 90 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 
del Consell, de 20 de novembre de 2009, i els articles 3 i 42 del Reglament (CE) 
núm. 1005/2008, de 29 de setembre de 2008.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«1. D’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei 3/2001, de 26 de març, 
l’òrgan competent per a la imposició de sancions ha d’assignar en la corresponent 
resolució sancionadora el nombre de punts per comissió d’infraccions greus al titular 
de la llicència de pesca del vaixell pesquer afectat, de conformitat amb el que 
estableix l’article 6 d’aquest Reial decret.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«2. D’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei 3/2001, de 26 de març, 
l’òrgan competent per a la imposició de sancions ha d’assignar en la corresponent 
resolució sancionadora el nombre de punts per comissió d’infraccions greus al 
capità o patró del vaixell pesquer afectat.»

Quatre. L’apartat c) 1.7 de l’annex queda redactat de la manera següent:

«7. Data de prescripció de la sanció, d’acord amb el que disposa l’article 93.2 
de la Llei 3/2001, de 26 de març.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.19a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria d’ordenació del sector pesquer.
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Pel que fa a la traçabilitat i el control, es dicta, conjuntament, a l’empara de l’article 
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat les bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

En relació amb els productes pesquers procedents de tercers països, el Reial decret 
es dicta a l’empara de l’article 149.1.10a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de comerç exterior.

La disposició final primera es dicta a l’empara de les competències a les quals es 
refereix la disposició final primera del Reial decret 114/2013, de 15 de febrer.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per dictar, en l’àmbit de 
les seves competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de maig de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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