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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
6569 Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions 

professionals en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

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 (d’ara endavant, PPC), té entre els seus objectius eliminar la pesca il·legal, 
no declarada i no reglamentada i crear condicions perquè les activitats de la producció 
pesquera i aqüícola, inclosa la transformació i comercialització, siguin econòmicament 
viables i competitives, tenint en compte els interessos dels productors i consumidors.

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 (d’ara endavant, OCM), ha estat desplegat parcialment pel Reglament d’execució 
(UE) núm. 1418/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, relatiu als plans de 
producció i comercialització en virtut del Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector 
dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, i pel Reglament d’execució (UE) núm. 
1419/2013 de la Comissió, de 17 de desembre, relatiu al reconeixement de les 
organitzacions de productors i les organitzacions interprofessionals, l’aplicació extensiva 
de les normes de les organitzacions de productors i les organitzacions interprofessionals i 
la publicació dels preus d’activació, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1379/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats 
en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

Juntament amb la PPC i el Fons Europeu Marítim i de Pesca, aprovat pel Reglament 
(UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu 
al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 
2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007 del Consell, 
i el Reglament (UE) núm. 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell, els reglaments 
esmentats conformen els pilars de la política europea en matèria d’actuació de les 
organitzacions professionals, objecte de la regulació del present Reial decret.

Les organitzacions de productors de la pesca i de l’aqüicultura (OPP), les associacions 
d’organitzacions de productors de la pesca i de l’aqüicultura (AOP) i les organitzacions 
interprofessionals (OIP) constitueixen les organitzacions professionals del sector pesquer. 
Estan definides a l’OCM com el sector de l’economia que comprèn totes les activitats de 
producció, transformació i comercialització dels productes de la pesca o de l’aqüicultura 
(d’ara endavant, sector pesquer).

El paper d’aquestes organitzacions i les seves eines d’actuació s’han vist potenciats 
per la nova OCM. El seu funcionament ha de ser independent del de les activitats dels 
seus membres, en què cobra una rellevància especial la necessitat de disposar d’una 
estructura pròpia i d’una gerència professionalitzada, de manera que es millori la rendibilitat 
social, econòmica i mediambiental derivada de les seves activitats.

La legislació espanyola en matèria d’OPP la recullen els articles 52 a 55 de la Llei 
3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, i el Reial decret 724/2003, de 13 de 
juny, pel qual es regulen les organitzacions de productors de la pesca i de l’aqüicultura i les 
seves associacions. Aquest Reial decret tenia el seu origen en el Reglament (CE) núm. 
104/2000 del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel qual s’estableix l’organització 
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comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, per la qual 
cosa ha quedat obsolet, i és procedent la seva derogació.

D’altra banda, les OIP es regulen per la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora 
de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, actualitzada per la Llei 12/2013, 
de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. L’OCM 
regula les OIP de la pesca i de l’aqüicultura, tenint en compte les particularitats 
diferenciadores respecte a OIP d’altres sectors agroalimentaris, per la qual cosa és 
procedent el seu desplegament en aquest Reial decret.

El capítol I d’aquest Reial decret defineix l’estructura de les organitzacions professionals 
i determina les diferents modalitats en què s’enquadren, en funció del seu tipus de 
producció.

Aquesta agrupació deriva de la mateixa OCM, que a l’article 6.2 recull la presa en 
consideració dels productors a petita escala per constituir OPP. A aquest efecte, es 
considera que les OPP han de ser homogènies en la seva estructura productiva, perquè 
defensin de manera més eficaç els interessos dels seus membres.

S’ha d’avançar en la professionalització de les organitzacions professionals, destacant 
les AOP, i l’OCM ha de permetre aplicar mesures com l’extensió de normes o la possibilitat 
de la presentació d’un pla de producció i comercialització, sempre sota l’empara de les 
normes de competència que estableix el capítol V de l’OCM.

A més, el reconeixement i la competència per a la gestió de les OPP i AOP que recollia 
el Reial decret 724/2003, de 13 de juny, s’ha d’actualitzar, per a la qual cosa s’estableix 
una justificació d’una activitat econòmica basada en uns llindars mínims d’activitat segons 
si és d’àmbit autonòmic o nacional, de manera que se’n garanteixi un funcionament eficient 
i independent. Amb aquesta mateixa finalitat, es fixa una quota mínima anual que han de 
satisfer els socis per al manteniment de la seva estructura.

Igualment, s’ha de fomentar la creació d’OIP de manera que la branca de la producció 
i la branca transformadora o comercialitzadora puguin assolir objectius comuns i coordinats 
en la comercialització dels seus productes. En el sector pesquer cobra rellevància la 
possibilitat de constituir-se amb àmbit transnacional per poder competir en un mercat més 
globalitzat segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre.

Perquè les organitzacions professionals i les diferents administracions treballin d’una 
manera més eficaç, la Secretaria General de Pesca ha de posar a la seva disposició un 
sistema informàtic comú. Aquest sistema els ha de permetre una millor gestió de les 
obligacions que recull l’OCM en matèria de governança i finançament.

L’OCM i el 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, determinen 
una sèrie de controls que han d’efectuar les diferents administracions per garantir el 
funcionament adequat de les seves organitzacions professionals. A aquest efecte, es recull 
la periodicitat amb què s’han d’efectuar aquests controls, així com la definició d’un protocol 
comú, consensuat entre les administracions competents.

S’actualitza el Registre de les OPP i AOP adscrit a la Direcció General d’Ordenació 
Pesquera del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, creat pel Reial decret 
724/2003, de 13 de juny, que ara es deroga, i s’hi traslladen les organitzacions ja existents, 
la informació que ha de contenir aquest Registre i la consulta pública de les seves dades.

El capítol II enumera les mesures que poden desenvolupar les organitzacions 
professionals, i defineix els terminis de presentació i els procediments a seguir.

S’ha de fixar un procediment per resoldre adequadament l’aplicació d’una extensió de 
norma per una organització professional de manera que aquesta organització pugui 
preveure amb l’antelació suficient la seva entrada en vigor per planificar millor les seves 
activitats. Aquesta ha de ser autoritzada, en tot cas, per la Comissió Europea.
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Igualment es regulen les característiques i els terminis de presentació dels plans de 
producció i comercialització, així com els informes anuals que han de presentar les OPP i, 
si s’escau, les AOP.

El mecanisme d’emmagatzematge que preveu l’article 30 del Reglament de l’OCM 
està dotat amb 10.149.073 euros per a Espanya en el període 2014-2018. S’han d’establir 
els criteris necessaris per garantir-ne l’aplicació durant el període indicat.

En el cas dels productes estabilitzats a bord, aquests se solen posar a la venda abans 
que arribin a port, per la qual cosa els armadors coneixen amb anterioritat al seu 
desembarcament si han de procedir a l’ús del mecanisme d’emmagatzematge. Per això, al 
contrari que en el cas de productes desembarcats en fresc, no és obligatori l’emplenament 
d’una nota de venda en aplicació de l’article 7.n) del Reial decret 418/2015, de 29 de maig, 
pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers, si bé han d’efectuar una 
declaració de recollida que reculli els productes que s’hagin d’emmagatzemar fins que se’n 
produeixi la primera venda, moment en què s’ha de fer la nota de venda corresponent.

Així doncs, el present Reial decret estableix la normativa bàsica que regula les 
organitzacions professionals en el sector pesquer, amb la finalitat d’aconseguir un nivell 
més alt d’associacionisme que redundi en una millora de la competitivitat del sector.

La disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 de març, i la disposició final primera 
de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, faculten el Govern per al seu desplegament 
reglamentari.

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, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
de juny de 2016,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular les organitzacions professionals en el sector 
dels productes de la pesca i l’aqüicultura, segons el que estableix el Reglament (UE) núm. 
1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, 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.

CAPÍTOL I

De les organitzacions professionals

Secció 1a Característiques de les organitzacions professionals

Article 2. Disposicions generals.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’han d’utilitzar les definicions recollides a:

a) El 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.

b) El Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
desembre, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels 
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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.

c) 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.

d) El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els 
reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 
791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) núm. 1255/2011 del Parlament Europeu i del 
Consell.

e) La Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries.

f) La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
g) La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la 

cadena alimentària.
h) El Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels 

productes pesquers.

2. Les organitzacions professionals estan integrades, segons el que estableix el 
Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de desembre, pel qual s’estableix l’organització 
comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura (OCM), per 
les organitzacions de productors pesquers (OPP), les associacions d’organitzacions de 
productors pesquers (AOP) i les organitzacions interprofessionals (OIP) que compleixin els 
requisits que estableix el present Reial decret. Poden tenir àmbit autonòmic, nacional o 
transnacional i han de perseguir i aplicar els objectius i les mesures establerts a l’OCM i el 
Reglament (UE) núm. 1380/2013, d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera 
comuna (PPC).

3. Així mateix, són aplicables les definicions següents:

a) Organització de productors pesquers d’àmbit nacional: és l’organització de 
productors pesquers que disposi de membres les unitats de producció dels quals radiquin 
en dues o més comunitats autònomes, sempre que en cap comunitat autònoma no se 
superi el 80% de producció, expressada en tones, del conjunt de l’organització.

També es poden considerar d’àmbit nacional les organitzacions de productors 
pesquers que així ho sol·licitin i que no arribin al percentatge que preveu l’apartat anterior, 
si obtenen més del 50% de la seva producció, expressada en tones, en caladors diferents 
del calador nacional, previ informe favorable de la comunitat autònoma.

b) Organització transnacional de productors: és l’organització de productors amb seu 
social a Espanya en la qual almenys una unitat de producció està situada en un altre Estat 
membre.

c) Organització de productors d’àmbit autonòmic: és l’organització de productors no 
inclosa a les lletres a) i b).

d) Organització de productors conjunta de pesca i aqüicultura: és l’organització de 
productors que tingui modalitats de pesca i aqüicultura, segons el que estableix l’article 2.4, 
quan cap d’aquestes no superi el 90% de la producció, expressada en tones, del conjunt 
de l’organització. Poden ser reconegudes per la fusió de dues o més organitzacions de 
productors existents per crear-ne una de nova o ser de nova creació i tenir caràcter 
nacional, autonòmic o transnacional, de la mateixa manera que el que disposen els 
apartats e), f) i g).

e) Associació transnacional d’organitzacions de productors: és l’associació 
d’organitzacions de productors amb seu social a Espanya en la qual almenys una de les 
organitzacions de productors associades estigui radicada en un altre Estat membre.
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f) Associació d’organitzacions de productors d’àmbit autonòmic: és l’associació 
d’organitzacions de productors en què totes les organitzacions de productors que la 
conformen són competència de la mateixa comunitat autònoma.

g) Associació d’organitzacions de productors d’àmbit nacional: és l’associació 
d’organitzacions de productors no inclosa a les lletres e) i f).

h) Organització transnacional interprofessional: és l’organització interprofessional 
amb seu social a Espanya en la qual almenys una o diverses de les branques (producció, 
comercialització i transformació) estan compostes per operadors que estan situats en un 
altre Estat membre, sense perjudici del que estableix la Llei 38/1994, de 30 de desembre.

i) Reestructuració d’OPP i AOP: consisteix en la fusió o escissió d’una OPP i AOP, 
prèvia autorització de l’administració competent. Als efectes de les ajudes corresponents, 
es considera com la creació d’OPP i AOP.

j) Mariners a la part: mariners professionals que obtinguin el seu salari en funció de 
les captures fetes per un vaixell pesquer, comptabilitzat com una part del total del valor 
econòmic d’aquestes captures.

4. Les organitzacions de productors pesquers s’han d’agrupar segons les modalitats 
següents:

a) Del sector de la pesca.

1r Segment de pesca d’altura i gran altura. Constituïdes per productors amb vaixells 
que operin en més d’un 50%, mesurat en còmput anual, en caladors de la Unió Europea i 
caladors internacionals, independentment de l’art de pesca utilitzat, amb una durada 
mitjana de la marea superior a cinc dies.

2n Segment de pesca litoral. Constituïdes per productors amb vaixells que operin en 
el calador nacional o en altres caladors contigus a aquest, independentment de l’art de 
pesca utilitzat, amb una durada mitjana de la marea d’entre un i cinc dies.

3r Segment de pesca local. Constituïdes per productors amb vaixells l’activitat dels 
quals, independentment de l’art de pesca utilitzat, tingui una durada mitjana de la marea 
inferior a un dia.

4t Altres segments de la pesca, incloses les almadraves o el marisqueig.

b) Del sector de l’aqüicultura.

1r Segment d’aqüicultura marina. Constituïdes per productors la producció dels quals 
es faci amb aigua de mar o salobre.

2n Segment d’aqüicultura continental. Constituïdes per productors la producció dels 
quals es faci amb aigua dolça.

c) Conjuntes de pesca i aqüicultura. Constituïdes per la combinació d’algun dels 
segments que indica l’apartat a) i dels segments que indica l’apartat b).

5. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i una vegada enquadrada l’OPP 
o AOP en la modalitat i el segment corresponents, fins a un 20% de les unitats de producció 
poden pertànyer a dos segments diferents, dins de la mateixa modalitat.

6. Les organitzacions interprofessionals en el sector pesquer es poden reconèixer 
per a un sector o un producte pesquer o un producte transformat a base de productes 
pesquers, sense perjudici del que estableix l’article 5 de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre.

7. Les organitzacions professionals han de disposar d’una estructura organitzativa 
pròpia dotada del personal, la infraestructura i l’equipament necessari per poder complir 
les obligacions establertes a la normativa europea i nacional, en particular, el coneixement 
de la producció dels seus membres i la gestió pressupostària.

8. Les organitzacions professionals, en el seu funcionament, s’han de regir pel que 
disposa el capítol V de l’OCM, així com la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència.
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Article 3. De les organitzacions de productors pesquers.

1. Pot ser reconeguda com a organització de productors qualsevol persona jurídica 
amb seu en el territori nacional, integrada per almenys dos productors, nacionals i d’altres 
estats membres, que compleixin els objectius i les condicions dels articles 7, 14 i 17 del 
Reglament de l’OCM, així com els que estableix el present Reial decret. Han d’establir en 
els seus estatuts les disposicions relatives a la seva gestió i la destinació del patrimoni en 
cas de dissolució sense perjudici de la normativa que els afecti.

2. S’estableix per als membres d’una OPP un període mínim de permanència en 
aquesta d’un any natural des de la data de la seva admissió per l’OPP. Una vegada 
transcorregut aquest període, la renúncia a la condició de membre s’ha de comunicar per 
escrit amb una antelació d’almenys quatre mesos a la data efectiva de baixa. En cas que 
no ho comuniqui en el termini esmentat, el soci manté la seva condició, sense que pugui 
ingressar en una nova OPP fins que transcorri el període de permanència esmentat i 
sense perjudici del que disposin els seus estatuts.

3. Han d’exercir una activitat econòmica suficient, en l’àmbit territorial d’una comunitat 
autònoma, o en el territori nacional, incloent-hi en aquest últim cas les OPP que incorporin 
membres d’altres estats membres, que es consideren d’àmbit transnacional. Aquesta 
activitat econòmica s’ha de calcular segons els paràmetres següents:

a) En el cas d’OPP d’àmbit autonòmic, han d’obtenir, almenys, una producció el valor 
econòmic de la qual superi els quatre milions d’euros, calculats segons la producció 
mitjana dels últims tres anys anteriors a la sol·licitud.

b) En el cas d’OPP d’àmbit nacional o transnacional, han d’obtenir, almenys, una 
producció el valor econòmic de la qual superi els set milions d’euros anuals, calculats 
segons la producció mitjana dels últims tres anys anteriors a la sol·licitud.

c) Segons l’article 6.2 de l’OCM, en el cas d’OPP enquadrades segons l’article 
2.4.a.3r, 2.4.a.4t i 2.4.b), l’administració competent pot minorar fins a un 75% el valor 
econòmic que estableixen els apartats a) i b). Ha de justificar aquesta circumstància en la 
resolució de reconeixement, sobre la base de criteris de dependència d’una espècie, 
producte pesquer, ubicació geogràfica determinada o raons d’interès social.

4. Segons el que estableix l’article 17.c) de l’OCM, les OPP han d’establir una quota 
mínima anual a satisfer proporcionalment entre els seus membres i que han d’incloure en 
els seus estatuts. Aquesta quota no ha de ser inferior a quaranta mil euros anuals, en el 
cas d’OPP d’àmbit autonòmic, i de setanta mil euros anuals en el cas d’OPP d’àmbit 
nacional i transnacional, per tal de complir el que disposa l’article 2.7.

5. Els membres de les OPP només poden ser productors professionals que 
assumeixin el risc i la ventura de l’activitat, és a dir, armadors o mariners a la part que 
estiguin en actiu en el cas de la pesca extractiva amb vaixell, persones físiques amb 
llicència professional en el cas de pesca extractiva sense vaixell o marisqueig, empreses 
titulars d’almadraves o titulars d’instal·lacions aqüícoles.

6. El reconeixement d’una OPP, així com la seva modificació i retirada, corresponen 
als òrgans competents de les comunitats autònomes en el cas d’àmbit autonòmic. En la 
resta dels supòsits correspon a la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

7. Una OPP, ja sigui nacional o autonòmica, que incorpori productors d’un altre Estat 
membre es considera OPP de caràcter transnacional si compleix els requisits d’aquest 
Reial decret. Aquesta sol·licitud no suposa la desaparició de l’OPP, sinó l’actualització del 
seu reconeixement, de manera que manté el mateix número d’origen.

8. Un membre d’una OPP espanyola no pot pertànyer a una altra OPP espanyola. En 
el cas d’OPP transnacionals amb seu social a Espanya, les possibles ajudes o subvencions 
corresponents a productors procedents d’un altre Estat membre les ha d’abonar aquest 
Estat membre.
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9. Sense perjudici de les obligacions que estableixen la normativa comunitària i 
nacional, les organitzacions de productors pesquers estan obligades a:

a) Fer constar per escrit les normes que adoptin.
b) Vetllar pel compliment per part dels productors associats de les normes adoptades 

estatutàriament.
c) Facilitar la tasca d’inspecció i subministrar la documentació i informació que es 

necessiti a requeriment de l’administració competent.

10. Les OPP poden percebre suport financer per la seva creació, segons el que 
preveu l’article 68 del Reglament (UE) núm. 508/2014, de 15 de maig de 2014.

Article 4. De les associacions d’organitzacions de productors pesquers.

1. Les AOP han d’estar constituïdes per un mínim de tres organitzacions de 
productors pesquers, han d’adoptar la personalitat jurídica d’associació, segons el que 
estableix l’article 5 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, i han d’estar inscrites en el Registre nacional d’associacions segons el que 
estableix el Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el seu Reglament, o 
en el registre autonòmic corresponent segons el seu àmbit d’actuació.

2. Segons les definicions de l’article 2.3, l’administració competent pot reconèixer les 
AOP, constituïdes a iniciativa de les OPP interessades, quan compleixin els requisits que 
estableixen els articles 14 i 17 de l’OCM i el present Reial decret.

3. Les associacions d’organitzacions de productors han de perseguir els objectius de 
l’OCM i la PPC, de manera que s’assoleixin de manera més eficient i sostenible que les 
OPP per separat.

4. Per a qualsevol tipus d’associació que pretengui ser reconeguda, ja sigui 
autonòmica, nacional o transnacional, ha d’obtenir, almenys, una producció el valor 
econòmic de la qual superi els vint milions d’euros anuals, calculats segons la producció 
mitjana de les OPP que la conformin, dels últims tres anys anteriors a la sol·licitud.

5. Les AOP poden estar conformades per OPP de diferents segments, sempre que 
estiguin enquadrades en la mateixa modalitat de les que estableix l’article 2.4. En el cas 
d’una OPP conjunta de pesca i aqüicultura, es pot assimilar a la modalitat majoritària en la 
seva composició o estar composta per almenys tres OPP conjuntes de pesca i aqüicultura.

6. Una organització de productors amb seu social a Espanya no pot pertànyer a més 
d’una associació d’organitzacions de productors pesquers amb seu social a Espanya. En 
el cas d’AOP transnacionals amb seu social a Espanya que incorporin organitzacions de 
productors pesquers d’altres estats membres, les possibles ajudes o subvencions que 
corresponguin a aquestes OPP les ha d’abonar aquest Estat membre.

7. Segons el que estableix l’article 17.c) de l’OCM, les AOP han d’establir una quota 
mínima anual a satisfer proporcionalment entre els seus membres i que han d’incloure en 
els seus estatuts. Aquesta quota no ha de ser inferior a quaranta mil euros anuals, per tal 
de complir el que disposa l’article 2.7.

8. Sense perjudici del que disposa el present article, les disposicions per a les OPP 
que preveuen els apartats 1, 2, 6, 7, 9 i 10 de l’article 3 són aplicables a les AOP.

Article 5. De les organitzacions interprofessionals del sector pesquer.

1. Constituïdes a iniciativa dels operadors, estan compostes per organitzacions 
associatives representatives de la producció, la transformació i, si s’escau, la 
comercialització.

2. Han de complir els requisits que preveu la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i 16 
i 17 del Reglament de l’OCM.

3. Les OIP s’han de constituir com a associacions sense ànim de lucre. Han d’abraçar 
almenys un 51% de les produccions afectades en totes i cadascuna de les branques 
professionals que la conformin.
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4. Segons el que estableix l’article 17.c) de l’OCM, les OIP han d’establir una quota 
mínima anual a satisfer proporcionalment entre els seus membres i que han d’incloure en 
els seus estatuts. Aquesta quota no ha de ser inferior a quaranta mil euros anuals, per tal 
de complir el que disposa l’article 2.7.

5. Aquestes OIP han de millorar la coordinació i les condicions per garantir la 
disponibilitat dels productes pesquers en el mercat mitjançant l’aplicació de les mesures 
que recullen l’article 13 del Reglament de l’OCM i l’article 3 de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre.

6. Les OIP poden percebre suport financer per la seva creació, segons el que preveu 
l’article 68 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de maig de 2014.

Secció 2a Gestió i control d’organitzacions professionals

Article 6. Sistema informàtic de gestió i funcionament d’organitzacions professionals.

1. La Secretaria General de Pesca ha de posar a disposició de les comunitats 
autònomes i de les organitzacions professionals un sistema informàtic d’ús compartit i 
obligatori per a la gestió de les mesures que recull l’OCM, entre aquestes, el 
subministrament de les estadístiques de producció i les dades dels seus membres, sense 
perjudici del desenvolupament que addicionalment puguin efectuar les comunitats 
autònomes en l’àmbit de les seves competències.

2. Aquest sistema informàtic ha d’estar connectat amb altres aplicacions de 
l’Administració General de l’Estat, de manera que les organitzacions professionals puguin 
accedir a les dades dels seus socis relacionades amb la seva activitat i per al compliment 
de les seves finalitats, segons el que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 7. Control d’organitzacions professionals.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’elaborar un programa 
nacional de control de les organitzacions professionals, de conformitat amb el que 
estableixen l’OCM, els articles 69 i 70 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 
20 de novembre, i la Llei 38/1994, de 30 de desembre, que ha de ser aprovat per 
conferència sectorial.

2. Les administracions competents han d’efectuar un control de totes les seves 
organitzacions professionals abans del 31 de desembre de 2017, sense perjudici dels 
controls que pugui efectuar la Comissió Europea segons el que disposa l’article 20 del 
Reglament de l’OCM.

3. En cas que l’administració competent proposi la retirada del reconeixement, les 
organitzacions professionals disposen d’un termini de dos mesos per presentar al·legacions 
des de l’endemà de la notificació de l’administració competent, sense perjudici del que 
estableix l’article 11 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre.

Article 8. Registre d’organitzacions professionals.

1. Es crea a la Secretaria General de Pesca, adscrit a la Direcció General d’Ordenació 
Pesquera, el Registre general d’organitzacions de productors pesquers i associacions 
d’organitzacions de productors pesquers. Un extracte d’aquest Registre s’ha de publicar 
amb una periodicitat semestral a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les comunitats autònomes han de 
comunicar a la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient les resolucions favorables al reconeixement, les modificacions 
i les de retirada d’aquell, en el termini d’un mes a comptar de la data d’aquestes 
resolucions.
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El termini perquè la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient inscrigui en el Registre les resolucions favorables al 
reconeixement, les modificacions i les de retirada d’aquell en els casos en què sigui 
competent, és d’un mes.

3. Com a molt tard en el termini de dos mesos des de la data de la resolució de 
reconeixement o retirada d’aquest, la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de notificar a la Comissió Europea un extracte 
segons el que estableix el Reglament d’execució (UE) núm. 1419/2013 de la Comissió, de 
17 de desembre, l’aplicació extensiva de les normes de les organitzacions de productors i 
les organitzacions interprofessionals i la publicació dels preus d’activació, de conformitat 
amb el Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
desembre.

4. Les administracions competents han de publicar un extracte de la resolució de 
reconeixement o retirada d’aquest en el butlletí oficial corresponent en el termini màxim de 
dos mesos des de la seva signatura.

5. El Registre ha de constar de sis seccions, on s’han d’inscriure les OPP d’àmbit 
nacional, les OPP d’àmbit autonòmic, les OPP d’àmbit transnacional, les AOP d’àmbit 
nacional, les AOP d’àmbit autonòmic i les AOP d’àmbit transnacional.

6. El Registre ha d’assignar un número d’ordre correlatiu, que s’ha d’enquadrar per 
segments, i s’han d’inscriure les dades de reconeixement.

7. En el cas d’OIP, el seu Registre es regeix pel que disposen l’article 14 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, i el Reial decret 705/1997, de 16 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries.

Secció 3a Reconeixement

Article 9. Sol·licituds i documentació.

1. Les sol·licituds per al reconeixement com a organització de productors pesquers o 
com a associació d’aquestes s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma o a la Direcció General d’Ordenació Pesquera del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, segons que correspongui, i han d’anar acompanyades, 
almenys, de la documentació següent:

a) Escriptura de constitució o, si s’escau, certificat d’inclusió en el registre 
corresponent d’associacions o qualsevol altre document acreditatiu de l’adquisició de 
personalitat jurídica, amb indicació dels noms de les persones perquè actuïn en nom i per 
compte de l’OPP o AOP.

b) Declaració responsable per escrit de cada soci productor, en què es manifesti la 
voluntarietat de la seva adhesió i el coneixement dels estatuts de l’organització.

Les sol·licituds adreçades al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
suposen l’autorització a l’òrgan gestor per comprovar les dades d’identitat d’acord amb el 
Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies de 
documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de 
l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents. En cas contrari, ha d’aportar 
una còpia del DNI, CIF o NIE.

c) Relació de vaixells, instal·lacions d’almadraves, instal·lacions aqüícoles o altres 
mitjans de producció.

d) Producció per espècie dels últims tres anys, expressada en tones i euros, de 
cadascun dels seus membres.

e) Estatuts adaptats a l’OCM, en particular als articles 14 i 17.
f) Memòria justificativa de les activitats que es pretenguin portar a terme, ajustada als 

objectius i les mesures dels articles 7 i 8 del Reglament de l’OCM, així com l’estructura i el 
personal per portar-les a terme, segons l’article 2.7 del present Reial decret.
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g) L’incompliment dels requisits que estableix aquest apartat és motiu de resolució 
desestimatòria.

2. En el cas de les sol·licituds d’OIP, cal atenir-se al que disposen l’article 4 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, el Reial decret 705/1997, de 16 de maig, i els articles 16 i 17 
de l’OCM.

Article 10. Terminis per resoldre.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 2 del Reglament d’execució (UE) núm. 
1419/2013 de la Comissió, de 17 de desembre, les sol·licituds de reconeixement de les 
organitzacions professionals s’han de resoldre dins dels tres mesos següents, a partir del 
dia en què hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per resoldre tota la 
documentació necessària.

2. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi notificat resolució expressa, la 
sol·licitud es pot entendre estimada.

3. Contra la resolució del reconeixement de la Direcció General d’Ordenació 
Pesquera, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant 
el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en el termini màxim d’un 
mes des de l’endemà de la seva notificació.

CAPÍTOL II

Mesures que poden adoptar les organitzacions professionals

Secció 1a Extensió de normes

Article 11. Extensió de normes de les organitzacions professionals.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 22 del Reglament de l’OCM, les OPP 
i AOP que siguin representatives de la producció poden sol·licitar a l’administració 
competent fer obligatòries determinades normes per als productors no membres que 
comercialitzin els seus productes en l’àmbit territorial per a les quals estan reconegudes.

2. Una OPP o AOP es considera representativa si, en la zona a la qual es proposa 
que s’estenguin les normes, ha comercialitzat durant l’any anterior almenys el 55% de les 
quantitats, expressades en tones, en el cas de la pesca, o almenys el 40%, expressades 
en tones, en el cas de l’aqüicultura, de les quantitats de l’espècie o producte de què es 
tracti. Les OPP conjuntes de pesca i aqüicultura s’assimilen de manera equivalent al que 
disposa l’article 4.5.

3. Les OPP i AOP poden sol·licitar una extensió de norma, a partir d’un any natural 
des de la data de la resolució de reconeixement per l’administració competent.

4. L’extensió de normes que sol·licitin les OPP i AOP es pot aplicar per a les mesures 
següents:

a) Ajust de la producció a les exigències del mercat, mitjançant la limitació de 
captures o desembarcaments.

b) Canalització de l’oferta i la comercialització dels productes dels seus membres.
c) Promoció dels productes de la pesca i de l’aqüicultura dels seus membres.
d) Evitar i reduir al mínim les captures no desitjades.
e) Recollida d’informació mediambiental.
f) Planificació de la gestió de les activitats aqüícoles.
g) Altres mesures incloses a l’OCM.

5. L’administració competent pot decidir que els productors no membres abonin a 
l’OPP o AOP una quantitat equivalent als costos abonats pels membres com a resultat de 
l’aplicació de l’extensió de les normes.
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No es poden fer repercutir despeses de funcionament de l’OPP o AOP que no 
corresponguin al cost de les accions.

6. En el cas d’OIP, cal atenir-se al que disposen l’article 22 de l’OCM i l’article 8 de la 
Llei 38/1994, de 30 de desembre, sense perjudici del que estableix l’apartat anterior.

Article 12. Autorització de l’extensió de norma.

1. Una extensió de norma només es pot aplicar amb l’autorització prèvia de la 
Comissió Europea. Si s’escau, les comunitats autònomes han de remetre a la Secretaria 
General de Pesca una còpia de l’expedient complet per a la seva notificació preceptiva, 
segons el que disposa el Reglament d’execució (UE) núm. 1419/2013 de la Comissió, de 
17 de desembre.

2. En cas que la Comissió Europea no adopti una decisió dins el termini d’un mes des 
de la recepció de la notificació, es considera que la Comissió ha autoritzat l’extensió de les 
normes.

3. L’administració competent pot desestimar la sol·licitud d’estendre les normes, 
mitjançant una resolució motivada, quan apreciï que la sol·licitud no s’ajusta a les 
condicions establertes en la legislació comunitària o nacional. Contra la resolució de la 
Direcció General d’Ordenació Pesquera, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs d’alçada davant el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la seva notificació.

4. Les normes que s’hagin d’estendre als qui no siguin membres de l’organització 
professional interessada s’han d’aplicar durant un període comprès entre 60 dies i 12 
mesos en el cas d’OPP i AOP i d’entre 6 mesos i tres anys en el cas d’OIP.

5. L’extensió de les normes autoritzades prèviament es pot prorrogar per períodes 
similars a la durada inicial, prèvia notificació d’aquesta circumstància a la Direcció General 
d’Ordenació Pesquera del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, dos mesos 
abans de la finalització de la seva vigència, i sempre que no hi hagi oposició per part de la 
Comissió Europea.

6. La proposta de modificació dels termes d’una extensió de norma autoritzada 
prèviament ha de seguir el procediment que estableix l’apartat 1.

7. L’extensió de norma s’ha d’adoptar mitjançant una ordre ministerial o una 
disposició reglamentària autonòmica que la comunitat autònoma determini a l’efecte i s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o diari oficial corresponent.

8. La Comissió Europea pot revocar l’autorització d’una extensió de norma aprovada 
prèviament si constata l’incompliment dels requisits d’aquesta aprovació. L’administració 
competent ha d’habilitar en la disposició que reguli l’extensió de norma una reserva per 
poder suspendre’n l’aplicació mitjançant una resolució de l’òrgan competent.

Article 13. Documentació i terminis.

1. Una extensió de norma només la pot sol·licitar una única organització professional 
a l’administració competent, sense que sigui possible una sol·licitud conjunta de diverses 
organitzacions professionals amb el mateix objecte.

2. Sense perjudici del que disposa l’article 10 del Reial decret 705/1997, de 16 de 
maig, les sol·licituds s’han d’adreçar a l’administració competent, acompanyades de la 
documentació següent:

a) Acta de l’acord en què consti la decisió de sol·licitar l’extensió de normes. En cas 
d’OIP, es necessita, a més, una còpia dels estatuts.

b) Memòria justificativa de l’extensió de normes proposada, que ha de contenir la 
informació següent:

1r Nom i adreça de l’organització professional de què es tracti;
2n Normes l’aplicació extensiva de les quals prevegin;
3r Justificació de l’aplicació extensiva de les normes, basada en dades adequades i 

altra informació pertinent;
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4t Àmbit o àmbits en què es preveu fer obligatòries les normes;
5è Període de validesa de l’aplicació extensiva de les normes;
6è Data d’entrada en vigor.

c) Documentació acreditativa de la representació de l’organització professional.

3. El termini per sol·licitar una extensió de norma a l’administració competent és 
d’almenys quatre mesos d’antelació a la data prevista d’entrada en vigor.

Secció 2a Plans de producció i comercialització de les OPP i AOP

Article 14. Característiques i terminis.

1. Les OPP reconegudes han de presentar un pla de producció i comercialització 
anual o plurianual davant la seva administració competent abans del 31 d’octubre de l’any 
en què finalitzi la vigència del seu pla aprovat.

2. Aquest pla ha de recollir les mesures que estableix l’article 8 del Reglament de 
l’OCM, de manera que s’assoleixin els objectius dels seus articles 3 i 7 i el contingut mínim 
del seu article 28.2. Per a això, cal atenir-se al que disposa el Reglament d’execució (UE) 
núm. 1418/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, relatiu als plans de producció 
i comercialització en virtut del Reglament (UE) núm. 1379/2013, d’11 de desembre, i la 
Recomanació (2014/117/UE) de la Comissió Europea o les seves actualitzacions.

3. Les OPP de nou reconeixement han de presentar un pla en el termini de dos 
mesos a partir de l’endemà de la resolució de reconeixement, amb un termini d’aplicació 
d’aquest fins al 31 de desembre de l’any següent al seu reconeixement. Posteriorment, 
poden presentar un pla anual o plurianual.

4. Les campanyes per a l’aplicació dels plans de producció i comercialització han de 
comprendre el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre, sense perjudici del que 
indica l’apartat anterior.

5. L’administració competent ha de procedir a l’estudi i, si s’escau, l’aprovació dels 
plans de producció i comercialització en els terminis que estableixen els articles 2 i 3 del 
Reglament d’execució (UE) núm. 1418/2013 de la Comissió, de 17 de desembre, 
transcorreguts els quals s’entén concedida.

6. Les OPP poden proposar la modificació dels plans ja aprovats, per a una nova 
aprovació. Es pot fer una sola vegada per campanya, tal com estableix l’apartat 4, i només 
és possible una segona modificació en una mateixa campanya per raons excepcionals 
degudament motivades.

7. Els plans aprovats s’han de notificar a les OPP mitjançant una resolució de l’òrgan 
competent, i hi han de contenir un extracte de les mesures amb contingut econòmic. 
L’administració competent ha de notificar a la Direcció General d’Ordenació Pesquera del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l’aprovació dels plans en un termini de 
15 dies des de la data de la resolució i, així mateix, s’ha de traslladar la seva informació a 
l’aplicació informàtica que estableix l’article 6.

8. Potestativament, les AOP poden presentar un pla de producció i comercialització 
que inclogui mesures que afectin el conjunt de les OPP que les integrin, de la mateixa 
manera que una OPP, segons el que estableix el present article. No obstant això, les OPP 
que integren l’AOP han de presentar un pla de producció i comercialització davant 
l’administració competent.

Article 15. Informes anuals.

1. Les OPP i AOP, si s’escau, han de presentar a l’administració competent un 
informe anual sobre l’aplicació dels plans de producció i comercialització aprovats, ja 
siguin anuals o plurianuals, abans del 28 de febrer de cada any.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 164  Divendres 8 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 13

2. L’informe anual ha de tenir la mateixa estructura que els plans de producció i 
comercialització que estableix l’article 14.2 i ha d’incloure en cada secció les variacions i el 
grau d’execució de les mesures indicades en el pla aprovat.

3. L’administració competent ha de procedir a la revisió i, si s’escau, l’aprovació dels 
informes anuals de la mateixa manera que per als plans de producció i comercialització, 
segons el que estableix l’article 14.

4. La no-presentació o la no-aprovació dels informes anuals o d’un pla de producció 
i comercialització comporta la retirada del reconeixement de l’OPP o AOP.

5. Les OPP i AOP poden percebre suport financer per la preparació i l’aplicació dels 
plans de producció i comercialització, segons el que preveu l’article 66 del Reglament (UE) 
núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, sempre que 
s’hagi produït l’aprovació de l’informe anual, sense perjudici del que disposin les bases 
reguladores i les convocatòries corresponents.

Secció 3a Estabilització de mercats

Article 16. Disposicions sobre el mecanisme d’emmagatzematge.

1. Les OPP i AOP poden utilitzar el mecanisme d’emmagatzematge que preveu 
l’article 30 de l’OCM. No obstant això, han d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne 
l’ús de manera habitual.

2. Mitjançant una resolució del secretari general de Pesca, s’han de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», el quart trimestre de cada any i per a la campanya següent, els 
preus d’activació que preveu l’article 31 del Reglament de l’OCM i els costos tècnics i 
financers que preveu l’article 67 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

3. Els emmagatzematges s’han de tenir en compte seguint les campanyes que 
estableix l’article 14.4. Els emmagatzematges que superin els quatre mesos, a excepció 
del mètode de salaó i marinat que indica l’article 30.d) de l’OCM, no són subvencionables 
als efectes de les convocatòries corresponents, i la quantia màxima per emmagatzematge 
és la que estableixi la resolució corresponent per a un mes d’emmagatzematge.

4. En les convocatòries d’ajudes corresponents, té prioritat l’estabilització en terra 
dels productes que es desembarquin en fresc davant dels productes estabilitzats a bord.

5. En cas que el producte posat a la venda de viu en viu, fresc o refrigerat per un 
membre d’una OPP no superi el valor establert en el preu d’activació corresponent i aquest 
decideixi utilitzar el mecanisme d’emmagatzematge, l’OPP ha de comprar als seus 
associats el producte al preu d’activació que s’estableixi segons l’apartat 3, emplenar una 
nota de venda i indicar-hi que la seva destinació és l’emmagatzematge, tal com disposa 
l’article 7 del Reial decret 418/2015, de 29 maig.

6. En cas que el producte posat a la venda l’hagi estabilitzat a bord un membre d’una 
OPP, no superi el valor establert en el preu d’activació corresponent i aquest decideixi 
utilitzar el mecanisme d’emmagatzematge, l’OPP ha d’efectuar una declaració de recollida 
fins que es reintrodueixi en el mercat, moment en què s’ha de confeccionar la nota de 
venda corresponent, segons el que disposen els articles 7 i 9 del Reial decret 418/2015, 
de 29 de maig.

Article 17. Gestió i terminis.

1. La gestió del mecanisme d’emmagatzematge, efectuat prèviament per les OPP o 
AOP, correspon a l’Administració General de l’Estat.

Les àrees funcionals d’Agricultura i Pesca de les delegacions del Govern han d’efectuar 
la verificació sobre el terreny, mentre que la Secretaria General de Pesca ha de procedir a 
la liquidació de les ajudes corresponents, segons el que disposa l’apartat 5.

2. Segons el que estableix l’article 112 del Reglament d’execució (UE) núm. 404/2011 
de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, que estableix les normes de desplegament del 
Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, pel qual s’estableix un 
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règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política 
pesquera comuna, mitjançant una resolució de la Secretaria General de Pesca s’han de 
designar agents els funcionaris de les àrees funcionals d’Agricultura i Pesca que efectuïn 
la verificació sobre el terreny del mecanisme d’emmagatzematge. La designació 
esmentada no és necessària en el cas dels inspectors de Pesca de l’Administració General 
de l’Estat.

3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de posar a disposició de 
les OPP i les àrees funcionals d’Agricultura i Pesca de les delegacions del Govern, a 
través de l’aplicació informàtica que estableix l’article 6, un mòdul per a la gestió del 
mecanisme d’emmagatzematge.

4. Les OPP han de comunicar a l’administració competent, el primer trimestre de 
l’any, el nom de la persona o persones que actuaran com a experts designats per 
l’organització de productors en compliment del que disposa l’article 12.1 del Reglament 
(CE) núm. 2406/96 del Consell, de 26 de novembre de 1996, pel qual s’estableixen normes 
comunes de comercialització per a determinats productes pesquers, o la norma que el 
substitueixi.

5. Les OPP i AOP poden percebre suport financer per l’aplicació del mecanisme 
d’emmagatzematge, segons el que preveu l’article 67 del Reglament (UE) núm. 508/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, sense perjudici del que 
disposin les bases reguladores i les convocatòries corresponents.

Disposició addicional primera. Infraccions i sancions.

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, la Llei 38/1994, de 30 desembre, 
el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre, i el Reglament (UE) 
núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, així com el marc 
dels programes de control que estableix l’article 7 del present Reial decret, sense perjudici 
de la normativa autonòmica que els afecti.

Disposició addicional segona. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Adaptació de les organitzacions professionals existents.

Les organitzacions professionals ja reconegudes es mantenen reconegudes a l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret; s’han de classificar d’ofici en la seva modalitat i segment 
corresponents i s’han d’inscriure en el Registre que regula l’article 8. No obstant això, 
abans del 31 de desembre de 2018, totes les organitzacions professionals han d’haver 
adaptat la seva estructura i funcionament al que disposa aquest Reial decret.

Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, les OPP la resolució inicial de 
reconeixement de les quals inclogui diversos segments dels que estableix l’article 2.4 
s’han de classificar d’ofici en el segment la representativitat econòmica del qual sigui més 
gran.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

1. Reial decret 724/2003, de 13 de juny, pel qual es regulen les organitzacions de 
productors de la pesca i de l’aqüicultura i les seves associacions.

2. Ordre d’1 de setembre de 1998 per la qual es desenvolupa el Registre 
d’organitzacions de productors pesquers i les seves associacions.
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Disposició final primera. Caràcter de normativa bàsica.

Aquest Reial decret constitueix legislació bàsica, en matèria d’ordenació del sector 
pesquer, a l’empara de l’article 149.1.19a de la Constitució espanyola, pel que fa a la 
regulació de les organitzacions de productors de la pesca i les seves associacions, i en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, a 
l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, pel que fa a la regulació de les 
organitzacions de productors de l’aqüicultura i les seves associacions i de les organitzacions 
interprofessionals representatives.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el titular del Ministeri 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 tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de juny de 2016.

FELIPE R.

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