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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
9021 Reial decret 703/2020, de 28 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores 

dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera per poder fer front a 
l’impacte econòmic i social derivat de la pandèmia de la COVID-19, es 
convoquen aquests ajuts per al primer tram de l’exercici 2020 i es modifiquen 
diferents reials decrets relatius a la regulació de les organitzacions 
professionals en el sector de la pesca i l’aqüicultura i per a l’exercici de la 
pesca recreativa.

El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-19. La 
ràpida propagació, tant nacional com internacional, ha motivat la necessitat d’adoptar 
mesures urgents i contundents amb l’objectiu d’esmorteir l’impacte d’aquesta crisi sanitària 
sense precedents.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va permetre la continuïtat 
de les activitats pesqueres com a part de la cadena de subministrament alimentari, però, 
al seu torn, va establir el tancament provisional d’una gran part dels principals compradors 
de productes pesquers, com són l’hostaleria i restauració (canal HORECA), fet que ha 
provocat una dràstica reducció de l’activitat habitual dels vaixells espanyols, així com dels 
establiments dedicats a l’activitat de l’aqüicultura. D’altra banda, es constata una pèrdua 
de liquiditat en les empreses pesqueres que posa en risc la seva continuïtat i viabilitat.

Així mateix, i com a conseqüència de la declaració d’aquesta pandèmia, la Unió 
Europea ha aprovat un conjunt de mesures a través del Reglament (UE) núm. 2020/460 
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de març de 2020, pel qual es modifiquen els 
reglaments (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013 i (UE) núm. 508/2014, pel que fa 
a mesures específiques per mobilitzar inversions en els sistemes d’atenció sanitària dels 
estats membres i en altres sectors de les seves economies, en resposta al brot de COVID-
19 (Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus), i del Reglament (UE) 2020/560 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2020, pel qual es modifiquen els 
reglaments (UE) núm. 508/2014 i (UE) núm. 1379/2013, en relació amb mesures 
específiques per atenuar l’impacte del brot de COVID-19 en el sector de la pesca i 
l’aqüicultura.

El suport urgent de les administracions públiques al sector pesquer derivat dels efectes 
de la COVID-19 fa necessari adaptar sense demora la regulació nacional a l’avantdita 
modificació del 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 (FEMP), amb la finalitat de 
donar una resposta adequada i ràpida a aquesta situació. Aquestes ajudes complementen 
les ajudes que s’han publicat durant l’abril de 2020, mitjançant els reals decrets llei 7/2020, 
de 12 de març, 8/2020, de 17 de març, i 11/2020, de 31 de març, i estableixen un nou marc 
normatiu en matèria de gestió de les ajudes, que adapten a les circumstàncies del sector 
pesquer i a la distribució competencial existent a Espanya.

Aquest Reial decret estableix una línia d’ajuda destinada a finançar les paralitzacions 
extraordinàries que ha portat a terme la flota pesquera, derivada de la pandèmia, que és 
cofinançada pel FEMP d’acord amb el que preveu la nova redacció que es fa del seu 
article 33 «Paralització temporal d’activitats pesqueres», els destinataris de la qual són 
armadors i pescadors de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret.

En concret, s’estableix la possibilitat d’obtenir ajudes en el cas dels armadors i els 
pescadors que no estiguin inclosos en cap procediment de suspensió dels contractes o 
reducció de jornada regulats a l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels 
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treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. Aquestes ajudes 
les ha de gestionar la Secretaria General de Pesca d’aquest Ministeri, a través de la Sub-
direcció General d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions Estructurals. L’ajuda 
corresponent a l’armador i els pescadors s’ha d’atorgar a l’armador, que, al seu torn, l’ha 
de repartir entre cadascun dels pescadors enrolats.

Així mateix, amb l’objecte de fer arribar de manera urgent liquiditat als diferents 
operadors afectats, també s’estableixen les convocatòries d’aquesta línia d’ajudes 
d’armadors i pescadors en unitat d’acte amb aquest Reial decret, de manera que s’escurcin 
els terminis al màxim per assegurar la plena eficàcia i efectivitat de la mesura donada la 
urgència en la seva tramitació.

Considerant que els beneficiaris potencials presenten unes característiques derivades 
de la seva dedicació professional que permeten l’aplicació d’aquella habilitació, tenint en 
compte, a més, que per la normativa de control la majoria dels vaixells han d’utilitzar 
mitjans electrònics per complir les seves obligacions d’informació i disposen d’un equip 
habitual que permet les relacions electròniques, s’estableix l’obligatorietat que la tramitació 
d’aquestes ajudes es porti a terme per mitjans electrònics de conformitat amb l’article 14.3 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així mateix, la disposició final segona considera necessari modificar el Reial 
decret 1173/2015, de 29 de desembre, pel que fa al títol competencial, i introdueix la 
regla 13a de l’article 149.1 de la Constitució espanyola per als casos en què s’hagin 
d’arbitrar mecanismes de parades temporals i definitives. La norma projectada, si bé és 
d’aplicació autònoma i independent respecte de l’altra, no es pot negar que l’antecedeix i 
és model de referència jurídica per a la seva aplicació. Per això, és necessari 
homogeneïtzar i donar coherència interna al tractament competencial de les ajudes en el 
sentit indicat.

La disposició addicional segona i les disposicions finals tercera i quarta, per la seva 
part, modifiquen el marc regulador de les ajudes a les organitzacions de productors, com 
a millora tècnica derivada de la modificació del Fons Europeu Marítim i de Pesca, disposen 
la reactivació de la mesura d’emmagatzematge –que havia cessat el 2018– i estableixen 
en lloc seu, amb la finalitat d’assegurar la plena seguretat jurídica i sense perjudici de 
l’eficàcia directa dels reglaments europeus (per totes, Sentència del TJUE van Gend and 
Loos), l’actualització dels reials decrets que regulen els plans de producció i comercialització 
de les organitzacions de productors de la pesca i de l’aqüicultura.

Així, es modifica, d’una banda, el 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, actualitzant els nous elements introduïts per la modificació del Fons esmentat. 
De l’altra, s’actualitza el Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual s’estableix el 
marc regulador d’ajudes a les organitzacions professionals del sector de la pesca i de 
l’aqüicultura, per ajustar-lo als nous percentatges i requeriments de la modificació de 
l’esmentat Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
maig de 2014.

Finalment, la disposició final primera modifica el Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel 
qual es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors, amb la finalitat d’incloure 
noves provisions referents a les talles mínimes de referència per a la conservació, per a la 
pesca recreativa que s’han negociat en el marc dels grups regionals sobre la base del 
Reglament (UE) 2019/1241 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, 
sobre la conservació dels recursos pesquers i la protecció dels ecosistemes marins amb 
mesures tècniques, i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1967/2006 i (CE) 
núm. 1224/2009 del Consell i els reglaments (UE) núm. 1380/2013, (UE) 2016/1139, 
(UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, i pel 
qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 894/97, (CE) núm. 850/98, (CE) núm. 2549/2000, 
(CE) núm. 254/2002, (CE) núm. 812/2004 i (CE) núm. 2187/2005 del Consell. El Reglament 
esmentat insta a avançar per regionalització en l’aplicació de les normes que regulen l’activitat 
professional a l’activitat recreativa, com s’està fent en el marc de la regionalització europea.
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Amb l’objecte d’assegurar que la mesura respon de manera eficaç a les circumstàncies 
especials que pretén pal·liar, i considerant que aquesta eficàcia únicament és possible si 
la mesura es posa en marxa amb caràcter urgent, s’estableix la gestió centralitzada de les 
ajudes i s’acompanya de les convocatòries corresponents.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, prevista a l’article 149.1.13a de 
la Constitució espanyola, i de la competència exclusiva en matèria de pesca marítima i 
ordenació del sector pesquer, d’acord amb el que estableix l’article 149.1.19a de la Constitució.

La gestió centralitzada es perfila com l’única forma de gestió que garanteix idèntiques 
possibilitats d’obtenció i gaudi als seus potencials destinataris en tot el territori nacional, 
mitjançant l’establiment d’uns criteris uniformes per accedir a les ajudes, fonamentals en 
aquest supòsit en què les ajudes no estan compartimentades, sinó que s’estenen al 
conjunt d’Espanya, amb una flota que pesca al mar territorial, el qual no està compartimentat 
en funció dels territoris regionals. És procedent destacar en aquest sentit que el tipus de 
necessitats que generen les situacions que es pretenen afrontar amb aquesta mesura 
responen a un patró comú en totes les zones i tipus de vaixells i activitats afectades, 
independentment de la comunitat autònoma on s’ubiqui el port base respectiu, que a part 
d’això no impedeixen ni sortir a pescar ni descarregar en qualsevol altre, o el canvi definitiu 
d’aquest, fet que reforça la necessitat d’aquesta gestió centralitzada.

La flota espanyola es caracteritza per la seva amplitud i la varietat d’orientacions 
extractives, des de vaixells de gran port dedicats a captures àmplies fins a petites 
embarcacions artesanals litorals. Així mateix, en diversos casos les embarcacions estan 
en mans d’un mateix propietari o armador, sense perjudici que els seus arts, calador, port 
habitual, port base o lloc preferent de primera venda sigui divers i canviant al llarg de l’any. 
A unes necessitats tan específiques l’Administració ha de respondre de manera que els 
terminis i criteris siguin idèntics en tot el territori nacional, la qual cosa únicament es 
garanteix amb una gestió centralitzada. La gestió centralitzada també contribueix a garantir 
que no se sobrepassen els imports màxims d’ajudes establerts per la normativa europea, 
als quals estan subjectes les subvencions que estableix aquest Reial decret.

Així, amb paraules de la Sentència del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrer, 
«l’article 149.1.13a CE pot emparar tant normes estatals que fixin les línies directrius i els 
criteris globals d’ordenació de sectors econòmics concrets com previsions d’accions o 
mesures singulars indispensables per assolir els fins proposats en l’ordenació esmentada 
(STC 155/1996, de 9 d’octubre, FJ 4 i jurisprudència que s’hi esmenta)». En definitiva, l’Estat 
té reservada, per l’article 149.1.13a esmentat, una competència de direcció que empara 
normes bàsiques i, així mateix, previsions d’accions o mesures singulars que siguin 
necessàries per assolir els fins proposats dins de l’ordenació del sector (STC 117/1992, 
de 16 de setembre). Això es deu al seu caràcter transversal ja que, encara que existeixi una 
competència sobre un subsector econòmic que una comunitat autònoma ha assumit com a 
«exclusiva» al seu Estatut, aquesta atribució competencial no exclou la competència estatal 
per establir les bases i la coordinació d’aquest subsector, i l’exercici autonòmic d’aquesta 
competència exclusiva pot estar condicionat per mesures estatals, que en exercici d’una 
competència pròpia i diferenciada poden desplegar-se autònomament sobre diversos camps 
o matèries, sempre que el fi perseguit respongui efectivament a un objectiu de planificació 
econòmica» (Sentència del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de maig). Igualment, 
l’STC 11/2015, FJ 4, per remissió a l’STC 79/1992, de 28 de maig, FJ 2, ha recordat que «el 
sector de l’agricultura i la ramaderia és d’aquells que per la seva importància toleren la 
fixació de línies directrius i criteris globals d’ordenació, així com previsions d’accions o 
mesures singulars que siguin necessàries per assolir els fins proposats dins de l’ordenació 
de cada sector, i es destaca que “… en matèria d’agricultura i ramaderia, en què la 
competència específica és de les comunitats autònomes... l’Estat pot intervenir en virtut de 
les seves competències generals sobre l’ordenació general de l’economia”».

L’article 149.1.13a CE en determinats casos pot justificar la reserva de funcions 
executives a l’Estat i també permetre l’ús de la supraterritorialitat com a títol atributiu de 
competències a l’Estat, però per tal que aquest supòsit pugui ser considerat de conformitat 
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amb l’ordre competencial s’han de complir dues condicions: que sigui necessari que 
l’actuació de què es tracti quedi reservada a l’Estat per garantir així el compliment de la 
finalitat d’ordenació econòmica que es persegueix, la qual no es podria aconseguir sense 
aquesta reserva, i, d’altra banda, que l’ús del criteri supraterritorial sigui justificat en els 
termes de la nostra doctrina, això és, atenent tant les raons aportades com la congruència 
de la reserva de la funció amb el règim de la norma.

El mateix es pot dir en relació amb la competència de l’Estat en la matèria d’ordenació 
pesquera de la regla 19a, el Tribunal Constitucional ha dictat, entre d’altres, les 
sentències 56/1989 i 147/1991, i ha assenyalat que el concepte d’ordenació del sector 
pesquer inclou «(…) els qui poden exercir l’activitat pesquera, ja sigui la directament 
extractiva o alguna altra que hi estigui relacionada, les condicions que han de reunir 
aquests subjectes integrants del sector i la seva forma d’organització.» I que, en aquest 
àmbit, l’Estat té la competència per dictar la legislació bàsica i correspon a les comunitats 
autònomes el desplegament legislatiu i l’execució de les normes.

L’Estat dicta aquestes bases des d’una perspectiva nacional i articulada que, si no fos 
així, no asseguraria la igualtat dels possibles destinataris en la percepció d’aquestes 
ajudes. Així, no tan sols es té en compte el nombre de comunitats autònomes on es 
desenvolupin les activitats d’atenció als possibles ports base que s’hagin utilitzat en el 
temps que es pren com a element de còmput per al seu càlcul, sinó que es compleix 
aquesta norma amb el mandat constitucional d’eficàcia. Així mateix, es tracta d’un 
mecanisme d’igualació enfront de les diferents perspectives d’afecció per l’epidèmia, en 
compliment dels principis constitucionals d’igualtat formal i material i de les competències 
exclusives de l’Estat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix en aquesta 
matèria. D’altra banda, aquestes subvencions no impedeixen a les comunitats autònomes 
aprovar les seves bases reguladores corresponents.

D’acord amb la doctrina de l’Alt Tribunal, la necessitat de gestionar aquestes ajudes a 
través del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es fonamenta en l’estructura i 
naturalesa de les ajudes, i assegura a més una visió de conjunt que només l’ens 
supraordenat pot oferir, ja que requereix un grau d’homogeneïtat en el seu tractament que 
exclusivament es pot garantir si les gestiona un únic titular, que forçosament ha de ser 
l’Estat, a través de l’Administració General de l’Estat. D’aquesta manera s’ofereixen 
idèntiques possibilitats d’obtenció i gaudi per part dels destinataris potencials que radiquen 
en diferents comunitats autònomes des de la superposada aplicació potencial de criteris 
com el port base, la seu social de l’armador o propietari o el domicili dels pescadors, però 
que s’integren en un únic sistema de protecció excepcional d’àmbit supraterritorial, aspecte 
que no s’aconseguiria des d’una gestió autonòmica.

Però, a més d’aquestes consideracions, s’ha de tenir en compte la concurrència 
indiferenciada en l’àmbit d’aquest Reial decret de competències exclusives, que 
fonamenten l’aprovació de les bases i la seva gestió centralitzada per part de l’Estat de 
manera conjunta amb els títols anteriors. En efecte, la connexió íntima d’aquestes ajudes 
amb la pesca extractiva queda reflectida en la mateixa definició que el Tribunal 
Constitucional fa d’aquesta activitat. Així, la doctrina del Tribunal Constitucional 
(essencialment, les SSTC 56/1989, 9/2001, 38/2002 i 166/2013) parteix del principi, 
resumit en l’FJ 6 de la darrera, que estableix que «per pesca marítima és necessari 
entendre la regulació de l’activitat extractiva. De manera més detallada, la pesca marítima 
inclou la normativa referent als recursos i les zones on es pot pescar (fons, caladors, 
distàncies, quotes), als períodes en què es pot pescar (vedes, hores) i a la forma i els 
mitjans de realització de l’activitat extractiva al mar (arts, mitjans de pesca). De la mateixa 
manera, com a pressupòsit de l’activitat extractiva assenyalada, la pesca marítima també 
inclou el règim de protecció, conservació i millora dels recursos pesquers. Ara bé, la 
matèria «pesca marítima» és competència exclusiva de l’Estat (art. 149.1.19a CE) quan la 
seva regulació es projecta sobre el mar territorial, la zona econòmica i les aigües 
internacionals. Per contra, en cas que la disciplina d’aquestes qüestions es limiti a les 
aigües interiors d’una comunitat autònoma, aquesta és competent per establir-la (així a 
l’STC 9/2001, de 18 de gener, FJ 6)».
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Per tant, la concurrència sobre un mateix objecte de títols competencials exclusius de l’Estat 
en matèria de pesca marítima, d’una banda, i de títols bàsics en matèria d’ordenació pesquera 
i bases i coordinació general de l’activitat econòmica, cas en què concorren els requisits que fixa 
el Tribunal Constitucional per optar per la centralització, de l’altra, justifica l’opció normativa 
d’unificar bases i convocatòria a l’empara del que determina l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, i també de concentrar la seva normació i gestió en seu estatal.

D’altra banda, la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix establir les bases 
reguladores de subvencions per reial decret en els casos en què s’invoqui, com aquí ocorre 
–encara que de manera conjunta amb competències exclusives–, una competència bàsica 
(STC 175/2003, de 30 de setembre, o STC 156/2011, de 18 d’octubre). Així, l’STC 156/2011, 
de 20 d’octubre, afirma que «aquest Tribunal ha insistit que la regulació de subvencions 
mitjançant una ordre ministerial, pel seu rang normatiu, no s’adiu amb les exigències formals 
de la normativa bàsica» (SSTC 242/1999, de 21 de desembre, FJ 9; 98/2001, de 5 d’abril, 
FJ 7; 188/2001»), i prossegueix: «Aquest criteri respecte a la cobertura formal de la 
normativa bàsica s’ha d’exigir, fins i tot amb més rigor, en els supòsits de subvencions 
estatals centralitzades en els àmbits materials en què la Constitució reserva a l’Estat la 
normativa bàsica, atès que aquesta gestió centralitzada s’erigeix en excepció que limita a 
les comunitats autònomes l’exercici ordinari de les seves competències».

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat les comunitats autònomes i el 
sector pesquer afectat i han emès un informe sobre aquest l’Advocacia de l’Estat i la 
Intervenció Delegada en el Departament, d’acord amb el que disposa l’article 17.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Així mateix, en compliment del que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern, aquest projecte s’ha sotmès al procediment d’audiència i informació 
públiques.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En aquest sentit, es garanteixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que 
la norma és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen, i el principal 
és donar resposta a les necessitats socials i econòmiques extraordinàries del sector 
pesquer afectat per l’impacte sobrevingut de la COVID-19; el principi de proporcionalitat, 
ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que es pretenen cobrir; 
i el principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic 
nacional i de la Unió Europea, i assegura la seva correcta incardinació i cohonestament 
amb la resta de la regulació existent en la matèria. A part d’això, la norma és coherent amb 
els principis d’eficiència, en tant que la norma assegura la màxima eficàcia dels seus 
postulats per garantir que les ajudes arriben d’una manera àgil a tots els beneficiaris, i 
incorpora al seu si la mateixa convocatòria, i de transparència perquè s’ha garantit una 
àmplia participació en la seva elaboració.

Així, el suport al sector derivat de la modificació i aplicació del que disposa el 
Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig 
de 2014, suposa garantir la continuïtat de les activitats pesqueres i racionalitzar el 
procediment per accedir a les ajudes per a armadors i pescadors.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 28 
de juliol de 2020,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té com a objecte determinar el marc regulador per a la gestió 
de les ajudes extraordinàries al sector pesquer per paralització temporal segons 
l’article 33.1.d) del 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, en la redacció feta pel 
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Reglament (UE) 2020/560 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2020, pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 508/2014 i (UE) núm. 1379/2013, a l’efecte 
de minimitzar l’impacte sobrevingut en el sector esmentat per la declaració de pandèmia 
causada per la COVID-19 i les seves conseqüències sanitàries, de seguretat, econòmiques 
i socials, i permetre així el manteniment de les activitats pesqueres.

2. En conseqüència, s’estableix una línia d’ajudes a la paralització temporal de 
l’activitat pesquera d’acord amb el que disposa l’article 33.1.d) del Reglament (UE) 
núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, en relació 
amb mesures específiques adoptades per atenuar l’impacte social i econòmic derivat en el 
sector de la pesca i l’aqüicultura pel brot de COVID-19, quan aquesta paralització temporal 
tingui lloc entre el 16 de març i el 31 de desembre de 2020.

Aquestes ajudes es concedeixen en règim de concurrència competitiva d’acord amb 
els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació i eficàcia i 
eficiència que estableix l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

3. No és aplicable la durada màxima de sis mesos d’ajuda al supòsit de l’apartat 
anterior, segons el que disposa l’article 33.2 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

4. Així mateix, a l’empara de la facultat que atorga l’article 23.2 a) de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, s’aprova conjuntament la convocatòria 
adreçada a tots els armadors i per als pescadors quan no s’hagi tramitat un procediment 
de suspensió dels contractes o reducció de jornada, regulats a l’article 47 del text refós de 
la Llei de l’Estatut dels treballadors, per a la concessió d’aquestes ajudes per al primer 
tram del període de referència, relatiu a les paralitzacions temporals que hagin tingut lloc 
entre el 16 de març i el 15 de juliol de 2020.

Article 2. Beneficiaris de les ajudes.

1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

a) Els armadors de vaixells pesquers de la llista tercera del Registre de vaixells i 
empreses navilieres que estiguin donats d’alta en el Registre general de la flota pesquera 
i en possessió de la llicència de pesca en vigor a l’inici del període de referència (16 de 
març) i que hagin portat a terme una activitat pesquera d’almenys cent vint dies al mar, 
durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.

Quan un vaixell pesquer porti inscrit en el Registre general de la flota pesquera menys 
de dos anys en la data de presentació de la sol·licitud, es calculen els dies mínims 
d’activitat pesquera requerits per al vaixell esmentat com la proporció de cent vint dies en 
els dos últims anys computats des de la data de presentació de la sol·licitud, de manera 
que l’activitat exigida de dies al mar per complir aquest requisit es calcula dividint entre 6 
els dies d’alta en el Registre general de la flota pesquera fins al dia anterior a l’inici del 
període de sol·licitud previst en la convocatòria corresponent.

b) Els pescadors que hagin treballat a bord d’un vaixell pesquer espanyol afectat per 
la paralització temporal almenys cent vint dies, durant els dos anys civils anteriors a la data 
de presentació de la sol·licitud.

Quan un pescador faci menys de dos anys que treballa a bord d’un vaixell pesquer 
espanyol afectat per la paralització en la data de presentació de la sol·licitud, es calculen 
els dies mínims de treball requerits per a aquest pescador com la proporció de cent vint 
dies en els dos últims anys naturals, de manera que els dies de treball exigits per complir 
aquest requisit són els dies resultants de dividir entre 6 els dies en què hagi estat en alta 
en la Seguretat Social en el vaixell esmentat fins al dia anterior a l’inici del període de 
sol·licitud previst en la convocatòria corresponent.

2. Els pescadors que tinguin la condició de beneficiaris han de presentar les seves 
sol·licituds i percebre’n l’import a través dels armadors dels vaixells en què estiguin 
enrolats, mitjançant l’autorització que recull l’apèndix II de la sol·licitud.
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Article 3. Requisits per obtenir les ajudes.

Per obtenir aquesta ajuda, s’han de complir els requisits següents:

1. Requisits relatius a la paralització de l’activitat pesquera: per tal que els beneficiaris 
obtinguin l’ajuda, s’estableixen els requisits següents, en funció del període de referència 
en què es duguin a terme aquestes parades:

a) Durant el període comprès entre el 16 de març i el 31 de maig de 2020.

1r La flota que no pertanyi als censos que estableix l’epígraf 2n d’aquest apartat ha 
de comptar amb almenys quatre dies de paralització extraordinària, però no cal que 
aquests quatre dies siguin consecutius.

S’entenen com a dies de paralització extraordinària, als efectes del càlcul de l’ajuda, 
els dies de parada efectuats en el període comprès entre el 16 de març i el 31 de maig que 
excedeixin el nombre de dies de parada per al mateix període en l’any de referència 
corresponent. S’ha d’agafar com a any de referència l’any amb més activitat dels tres anys 
anteriors (2017, 2018 i 2019) en el període del 16 de març al 31 de maig. Els dies 
subvencionables són els dies extraordinaris de parada.

En el cas de vaixells donats d’alta a partir de l’1 de juny de 2019 i que, per tant, no 
tinguin activitat durant el període de referència complet en cap dels 3 anys esmentats, 
s’assigna com a activitat l’activitat mitjana corresponent al cens per modalitat i categoria 
per classe de tonatge al qual pertany el vaixell esmentat d’acord amb la classificació que 
estableix l’annex III.

2n La flota que pertanyi a algun dels censos següents: arrossegadors congeladors 
en aigües internacionals i tercers països, arrossegadors congeladors de NAFO, tonyinaires 
encercladors congeladors als oceans Atlàntic, Índic i Pacífic, tonyinaires encercladors 
congeladors a l’oceà Índic i Pacífic, bacallaners, palangrers de fons en aigües internacionals 
i tercers països, palangrers de superfície en aigües internacionals, palangrers de superfície 
als oceans Pacífic i Índic, ha de complir els requisits següents:

i. En el període entre l’1 de gener i el 15 de març de 2020, haver dut a terme una 
activitat mínima de vint dies.

ii. En el període entre el 16 de març i el 31 de maig de 2020, haver dut a terme una 
parada d’almenys deu dies consecutius.

Els dies subvencionables són com a màxim els dies de parada extraordinària calculats 
per a cada vaixell de la mateixa manera que a l’epígraf 1r.

b) Durant el període comprès entre l’1 de juny i el 31 desembre de 2020.

1r La flota que no pertanyi als censos que estableix l’epígraf 2n d’aquest apartat ha 
de dur a terme la paralització en trams d’almenys cinc dies consecutius i laborables a 
efectes pesquers, de manera que en queden exclosos els dies de descans obligatori. Els 
dies subvencionables són els trams de cinc dies consecutius que aquí s’estableixen.

2n La flota que pertanyi als censos que estableix l’epígraf 2n de la lletra a) ha de 
complir els requisits següents:

i. Haver dut a terme una activitat mínima de vint dies en el període comprès entre l’1 
de gener i el 15 de març de 2020.

ii. Fer una parada mínima de trenta dies consecutius, amb un màxim de 15 dies 
subvencionables en el període comprès entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2020.

Durant els dies de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i el vaixell ha de 
romandre al port, però no cal que aquest port coincideixi amb el seu port base. Es poden 
exceptuar aquells moviments del vaixell motivats per raons de seguretat, que s’han de 
justificar degudament.
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c) En tot cas, han d’haver efectuat parada temporal per COVID, per tant s’exclouen 
aquelles parades ordinàries que habitualment fa, o aquelles altres que es facin per raó de 
reparacions en drassanes o semblants.

2. Requisits complementaris exigibles als armadors:

a) Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament i no haver 
estat inhabilitats per sentència ferma per obtenir subvencions.

b) Els armadors no poden estar incursos en cap dels supòsits que estableix 
l’article 10 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de maig de 2014, i han de manifestar, mitjançant declaració responsable en els termes que 
estableix l’article 10.5, el seu coneixement de l’obligació de mantenir el compliment 
d’aquests requisits durant un termini de cinc anys següents a l’últim pagament d’aquesta 
ajuda.

L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior dona lloc al reintegrament de 
l’ajuda en proporció al temps en què hagi tingut lloc aquest incompliment en els termes que 
preveu l’article 19.3.

3. Requisits complementaris exigibles als pescadors:

a) Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament i no haver 
estat inhabilitats per sentència ferma per obtenir subvencions.

b) Figurar enrolats, en el moment que sobrevé el cessament temporal de les activitats 
pesqueres com a conseqüència del brot de COVID-19, a bord d’algun dels vaixells 
pesquers espanyols afectats. A aquest efecte, han d’estar inclosos en la relació certificada 
a aquest efecte per l’armador d’estar inclòs en el rol de l’embarcació, amb el vistiplau de 
Capitania Marítima. No obstant això, si com a conseqüència de la situació excepcional els 
serveis de Capitania Marítima no poden comprovar la vinculació dels treballadors amb el 
vaixell, s’ha de comprovar a través de la informació existent en altres registres o bases de 
dades oficials als quals l’Administració gestora tingui accés en funció de les seves 
competències.

No obstant això, també poden percebre les ajudes els pescadors que mantinguin 
ininterrompuda la seva relació laboral amb l’empresa però no figurin enrolats en el moment 
de la paralització a conseqüència d’incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, 
excedència i/o expectativa d’embarcament, naixement i cura de menor, risc durant 
l’embaràs i risc durant la lactància natural, sempre que compleixin els altres requisits que 
estableix l’apartat anterior i quedi acreditat el cessament en aquesta situació al llarg del 
període de temps de durada de la parada.

c) Comptar amb un període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social 
dels treballadors del mar d’almenys dotze mesos al llarg de la seva vida laboral.

d) Tractar-se de pescadors a bord de vaixells els armadors dels quals no hagin 
tramitat un procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada regulat a 
l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Article 4. Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries.

Els beneficiaris tenen els compromisos i les obligacions següents:

1. Proporcionar a l’òrgan instructor del procediment tota la informació que sigui 
necessària per poder dur a terme el seguiment i l’avaluació del programa operatiu del Fons 
Europeu Marítim i de Pesca, en especial dades sobre indicadors de resultat, així com 
d’altres que la normativa comunitària exigeix a l’Estat membre.

2. Mantenir un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en 
relació amb totes les transaccions relacionades amb l’operació finançada amb càrrec al 
Fons Europeu Marítim i de Pesca, amb la finalitat de garantir la pista d’auditoria tal com 
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estableix l’article 125.4.b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013.

3. Aportar a l’òrgan instructor del procediment, una vegada concedida i pagada 
l’ajuda, la justificació del pagament i de la seva comptabilització.

4. Mantenir els requisits d’admissibilitat després d’haver presentat la sol·licitud de 
l’ajuda durant el període complet d’execució de l’operació i durant un període de cinc anys 
després d’haver efectuat l’últim pagament d’acord amb l’article 10 del Reglament (UE) 
núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

5. El propietari d’un vaixell pesquer que s’hagi beneficiat d’una ajuda a l’empara 
d’aquest Reial decret no pot transferir aquest vaixell fora de la Unió durant almenys els 
cinc anys següents a la data en què s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajuda esmentada al 
beneficiari. En cas que un vaixell sigui transferit en aquest lapse de temps, es recuperen 
els imports indegudament abonats pel que fa a l’operació, de manera proporcional al 
període durant el qual no s’hagi complert el requisit establert en aquest apartat.

6. Facilitar tota la informació que els requereixi la Intervenció General de l’Estat, el 
Tribunal de Comptes o altres òrgans competents en el marc del control de les operacions 
que estableix el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de maig de 2014.

7. En cas que el beneficiari d’aquestes ajudes hagi sol·licitat o percebi altres ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, amb posterioritat a la data de sol·licitud, ha de 
comunicar aquesta circumstància a l’òrgan instructor en cas que incorri en causa 
d’incompatibilitat segons l’article 5. En conseqüència, ha de manifestar la renúncia de la 
seva sol·licitud a l’obtenció de les ajudes que regula el marc d’aquest Reial decret, 
mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan gestor.

Article 5. Incompatibilitat amb altres ajudes.

1. Les ajudes percebudes pels armadors de conformitat amb aquest Reial decret són 
compatibles amb les ajudes concedides per altres administracions públiques sempre que 
les dates de paralització finançades en l’àmbit d’aquest Reial decret no estiguin incloses 
en els períodes de referència de les ajudes esmentades.

No obstant això, com a excepció al paràgraf precedent i en atenció a la paralització 
extraordinària de l’activitat pesquera, les ajudes percebudes pels armadors sí que són 
compatibles amb la prestació extraordinària de cessament d’activitat establerta en virtut de 
l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i les mesures extraordinàries en 
matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i 
reducció de jornada per força major, establerts a l’article 24 del Reial decret llei esmentat.

2. La percepció d’aquestes ajudes per la condició de pescador d’un vaixell és 
compatible amb la percepció d’ajudes com a armador d’un vaixell.

3. En tot cas, aquestes ajudes no es poden percebre durant els períodes 
subvencionables de les paralitzacions temporals de l’activitat pesquera regulats als 
apartats a), b) o c) de l’article 33.1 del 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.

4. No obstant això, el que disposa l’apartat 3 no és aplicable a aquelles parades 
temporals que regulen els apartats a), b) o c) de l’article 33.1, l’aplicació dels quals estigui 
circumscrita a dies solts de parades.

5. Són incompatibles entre si les ajudes que aquest Reial decret estableix per als 
armadors amb aquelles ajudes que estableix qualsevol Administració pública com a ajudes 
d’Estat derivades de la pèrdua d’ingressos durant els períodes coincidents de l’article 4.1.a) 
quan superin els quatre dies de parada no consecutius en el cas de les flotes incloses a 
l’article 3.1.a) o deu dies de parada consecutius per a les flotes incloses a l’article 3.1.b).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 209  Dilluns 3 d'agost de 2020  Secc. I. Pàg. 10

Article 6. Finançament.

1. Les ajudes per la paralització de la flota d’armadors i pescadors són cofinançades 
d’acord amb el que disposen els articles 33 i 94 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014. Del total de l’ajuda concedida, la 
contribució a càrrec del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) és d’un 75%, i l’altre 25% 
correspon a la contribució del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la 
partida pressupostària indicada a l’apartat 2.

2. Les convocatòries d’aquestes ajudes es financen amb càrrec a la partida 
pressupostària 21.11.415B.777 «Ajudes per compensar els efectes de la COVID-19» de la 
Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura.

Article 7. Càlcul de l’import de l’ajuda.

1. L’import màxim de l’ajuda a la paralització temporal de l’activitat pesquera per als 
armadors es calcula multiplicant el barem aplicable que estableix l’annex II pels dies de 
parada subvencionables duts a terme en el període de referència que fixa la convocatòria.

Els barems de parada inclouen l’arqueig brut (GT) i es pren el que figuri al full 
d’assentament del vaixell.

D’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, el càlcul de l’ajuda a la paralització és:

Ajuda Paralització (1) = Dpsub * (barems per GT * GT del vaixell + barem fix)

Dpsub: dies de parada subvencionables.
Barem GT = el multiplicand corresponent dels GT indicats a la taula de l’annex II
Barem fix = el sumand corresponent indicat a la taula de l’annex II

2. L’import màxim de l’ajuda a la paralització temporal de l’activitat pesquera per als 
pescadors es calcula multiplicant un màxim de 50 euros pel nombre de dies de parada a 
què tinguin dret:

Ajuda pescadors = Ddd (dies de dret) x 50 euros

Es pot subvencionar fins al nombre màxim de dies laborals a efectes pesquers per 
afectat en el període comprès entre el 16 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, 
sense perjudici del que disposa l’article 3.

3. Les ajudes resultants d’aplicar els càlculs de l’apartat 2 per als pescadors se 
sumen a la quantia que percebi l’armador, si s’escau, als efectes del seu pagament en 
unitat d’acte per al lliurament posterior al pescador per part de l’armador.

Article 8. Gestió de les ajudes per paralització temporal.

La Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a 
través de la Sub-direcció General d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions 
Estructurals, és l’òrgan encarregat de tramitar aquestes ajudes a la paralització temporal.

Article 9. Iniciació del procediment.

1. El procediment s’inicia d’ofici mitjançant la convocatòria corresponent, que es 
publica a la base de dades nacional de subvencions (BDNS) http://www.igae.pap.minhap.
gob.es, així com el seu extracte en el «Butlletí Oficial de l’Estat», amb indicació de l’import 
total disponible i la concreció dels requisits de la concessió, les característiques i la 
documentació que s’ha d’aportar.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
s’estableix l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració als 
destinataris d’aquestes ajudes.
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La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar, exclusivament, a través del registre 
electrònic del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de conformitat amb el model o 
formulari normalitzat de sol·licitud que s’acompanya a la convocatòria corresponent, que 
ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquest Ministeri: (https://sede.mapa.gob.es/). 
La convocatòria ha de fixar el termini de presentació de les sol·licituds, que no pot ser 
superior a quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de 
l’extracte en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. Les sol·licituds les han de presentar els armadors dels vaixells afectats per les 
paralitzacions temporals subvencionables, i han d’incloure les ajudes sol·licitades pels 
pescadors que hi estan enrolats.

Les sol·licituds es poden efectuar, amb l’autorització expressa prèvia de l’interessat, a 
través de les confraries, organitzacions de productors i altres associacions i entitats 
representatives o mitjançant qualsevol altre representant legal degudament acreditat, 
d’acord amb el que disposa l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

4. La sol·licitud ha de contenir la informació següent:

1r Sense perjudici del que indica el paràgraf següent, declaració responsable de no 
haver percebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a les 
ajudes per COVID-19 i per als mateixos períodes de parada temporal, procedents de 
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals, en compliment de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, en relació amb les obligacions dels beneficiaris.

En el cas d’haver rebut la prestació per desocupació, cessament d’activitat de 
treballadors autònoms, prestació extraordinària de cessament d’activitat establerta en virtut 
de l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, s’ha d’indicar en 
el model de sol·licitud.

2n Declaració responsable de no ser deutor per resolució de procedència de 
reintegrament de les causes que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

3r Declaració responsable de no haver estat sancionat amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions per incompliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.

4t Declaració responsable de no trobar-se incurs en algun dels supòsits que preveu 
l’article 10 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de maig de 2014, relatiu a l’admissibilitat de sol·licituds i operacions no subvencionables 
d’acord amb el que disposa l’article 4.5 d’aquest Reial decret.

5è Declaració responsable d’haver efectuat parada temporal per COVID; s’exclouen 
per tant aquelles parades ordinàries que habitualment efectua, o aquelles altres la raó de 
les quals hagin estat reparacions a drassanes o semblants.

6è Declaració responsable sobre el compliment de tots els requisits que indica 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, necessaris per obtenir la condició de 
beneficiari, llevat del que preveu la lletra e).

7è Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi 
constància, si escau.

8è Certificat de l’armador que està inclòs en el rol de l’embarcació, amb el vistiplau 
de Capitania Marítima, d’acord amb el model que figura a la convocatòria (apèndix I), on 
consti expressament el dia d’entrada del vaixell a port i, si s’escau, el dia de sortida del 
vaixell del port, sense perjudici del que disposa l’article 4.7.a).

9è L’armador, que ha de presentar la sol·licitud en nom dels pescadors, ha de 
disposar de l’autorització d’aquests segons estableix el model de la sol·licitud (apèndix II) 
i ha de presentar una declaració responsable que els pescadors per als quals sol·licita 
l’ajuda compleixen els mateixos requisits que l’armador, en allò que sigui procedent, 
segons l’article 2.
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5. En el cas d’armadors que hagin presentat un procediment de suspensió dels 
contractes o reducció de jornada, a més ho han de formalitzar a la sol·licitud i han d’aportar:

1r Documentació acreditativa de la comunicació de l’empresari a l’autoritat laboral de 
la seva decisió de suspendre els contractes de treball i, en els casos de força major, la 
resolució de l’autoritat laboral.

Es pot eximir d’aquest requisit quan es justifiqui documentalment que els contractes de 
treball dels pescadors enrolats en la data de l’arribada a port per començar la parada per 
la seva naturalesa, s’extingeixen o se suspenen en la data de l’última arribada a port per 
començar la parada.

2n Qualsevol altre document acreditatiu de situacions que sigui necessari justificar 
per resoldre les ajudes, en particular la de trobar-se en la situació d’alta en la Seguretat 
Social en el moment d’inici del cessament temporal i mantenir ininterrompuda la relació 
laboral amb l’empresa armadora de l’embarcació en què estaven enrolats en el moment 
que sobrevingui el cessament temporal i acreditar un període de cotització en el règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar de, com a mínim, dotze mesos al 
llarg de la seva vida laboral.

Les declaracions responsables que preveu aquest article s’han de presentar segons el 
model normalitzat que s’estableixi en la convocatòria.

6. Si els documents amb què s’acompanya la sol·licitud no reuneixen els requisits 
que estableix la convocatòria, l’òrgan instructor ha de requerir l’interessat que, en el termini 
màxim de deu dies hàbils, repari la falta o acompanyi els documents preceptius, amb 
advertència que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d’acord amb el 
que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

7. Excepte en el termini de presentació de sol·licituds, els terminis que preveu aquest 
article poden ser objecte de reducció d’acord amb el que preveu l’article 33 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, quan raons d’interès públic aconsellin la tramitació d’urgència 
al procediment.

Article 10. Ordenació i instrucció i activitats de comprovació.

1. L’ordenació i instrucció del procediment correspon a la Sub-direcció General 
d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions Estructurals, que ha d’efectuar totes les 
actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les 
quals han de formular la proposta de resolució.

A aquest efecte:

a) L’Institut Social de la Marina ha de facilitar la informació o, si s’escau, l’accés a 
aquesta per obtenir l’antiguitat del pescador que permeti verificar el requisit de temps 
mínim embarcat en vaixell que percep ajuda per paralització temporal i els pescadors 
associats a cada compte de cotització. Així mateix, ha de facilitar la informació de què 
disposi en relació amb els procediments de suspensió dels contractes o de reducció de 
jornada.

b) De conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, la sol·licitud suposa el consentiment exprés perquè l’òrgan instructor pugui 
comprovar o sol·licitar d’altres òrgans, administracions o proveïdors d’informació, per 
mitjans electrònics, les dades d’identitat del sol·licitant, així com la informació sobre el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, segons el que disposa l’article 22.4 
del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o sobre altres 
circumstàncies dels sol·licitants o de les sol·licituds que, d’acord amb la convocatòria i la 
normativa aplicable, siguin pertinents per a la instrucció del procediment, llevat d’oposició 
expressa manifestada de la sol·licitud.

Per verificar les dades subministrades en relació amb el compliment de les obligacions 
tributàries, el consentiment ha de ser exprés d’acord amb l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària.
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En cas d’oposició, el sol·licitant ha d’aportar els documents, certificats o proves que a 
aquest efecte li exigeixi la convocatòria. En cas que hagi caducat la validesa de les 
certificacions esmentades, s’han de renovar abans que es dicti la proposta de resolució i 
que es pagui l’ajuda.

c) En tot cas, els dies d’activitat al mar els ha de verificar directament la Secretaria 
General de Pesca, a través dels dispositius de localització de vaixells via satèl·lit (VMS).

En el cas dels vaixells que no tinguin l’obligació de portar instal·lats a bord els 
dispositius esmentats, s’han de verificar per diaris electrònics de bord (DEA).

En cas que es tracti de vaixells que no tinguin l’obligació de portar instal·lats a bord els 
dispositius anteriors, els dies d’activitat s’han de verificar pel diari de pesca i/o notes de 
venda. No obstant això, sempre es pot garantir la concordança entre el dia de nota de 
venda i el dia de desembarcament o captura, així com per qualsevol altre dispositiu, 
document o mitjà que permeti verificar fefaentment els dies d’activitat al mar.

2. L’òrgan instructor pot sol·licitar tots els documents i els informes que consideri 
necessaris d’acord amb l’article 24.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 11. Valoració de les sol·licituds.

1. La comissió de valoració, d’acord amb els criteris establerts, ha d’emetre un 
informe motivat en el termini de tres mesos en què es concreti el resultat de la valoració de 
les sol·licituds.

Quan les sol·licituds subvencionables superin les disponibilitats pressupostàries, la 
comissió de valoració ha de determinar l’assignació del pressupost disponible establint una 
prelació de sol·licituds, aplicant els criteris de valoració que estableix l’article 14, de manera 
que l’informe justifiqui la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, ordenant-les en funció 
de la puntuació obtinguda, i ha de remetre a l’òrgan instructor la llista de sol·licituds que es 
puguin finançar juntament amb els criteris objectius per assegurar la màxima eficiència en 
l’assignació dels recursos disponibles, per tal que formuli proposta de resolució provisional.

2. Els documents, informes i certificats que serveixin per avaluar els projectes formen 
part de l’expedient de les ajudes.

Article 12. Comissió de valoració.

1. La Comissió de valoració ha d’estar constituïda per dos funcionaris de la Sub-
direcció General d’Aqüicultura, Comercialització i Accions Estructurals i un funcionari de la 
Sub-direcció General de Sostenibilitat Econòmica i Afers Socials, nomenats pel director 
general d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura. D’ells, un que pertanyi al subgrup A1 actua de 
president i els dos vocals que pertanyen als subgrups A1 o A2 actuen amb veu i amb vot, 
i un d’ells exerceix de secretari.

2. El funcionament de la comissió de valoració s’ha d’atendre amb els mitjans 
personals, tècnics i pressupostaris de la Direcció General d’Ordenació Pesquera i 
Aqüicultura i ha d’ajustar el seu funcionament a les previsions que estableix per als òrgans 
col·legiats la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

3. D’acord amb les normes establertes per a la prevenció del frau, els membres de la 
comissió han de reforçar la seva implicació en aquest objectiu a través d’una declaració 
d’absència de conflicte d’interessos.

Article 13. Criteris de valoració.

1. S’estableixen els criteris següents per valorar les sol·licituds, i la puntuació màxima 
és de 100 punts:

a) Dies de parada temporal subvencionables. Les sol·licituds s’ordenen de més a 
menys dies de parada en el període de referència establert en cada convocatòria i s’atorga 
la puntuació màxima (50 punts) a la sol·licitud amb un nombre de dies més alt de parada 
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subvencionable. La puntuació de la resta de sol·licituds s’assigna de manera proporcional, 
segons els seus dies de parada subvencionables.

b) Reducció d’ingressos. Les sol·licituds s’ordenen de més a menys reducció 
d’ingressos percentual en el període de referència establert en cada convocatòria, en 
relació amb la mitjana del mateix període durant els anys 2017, 2018 i 2019, i s’atorga la 
puntuació màxima (50 punts) a la sol·licitud amb un percentatge més alt de pèrdues. La 
puntuació de la resta de sol·licituds s’assigna de manera proporcional, segons les seves 
pèrdues.

2. En cas d’empat després de la valoració dels dos criteris, preval el resultat obtingut 
en el criteri reducció d’ingressos. Si l’empat persisteix, es dilucida per l’ordre d’entrada de 
la sol·licitud, tenint en compte el dia, hora i minut de presentació.

Article 14. Proposta de resolució provisional i definitiva.

1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i l’informe de la comissió de valoració, 
ha d’emetre una proposta de resolució motivada i l’ha de publicar a la seu electrònica 
perquè, en el termini de deu dies hàbils, els interessats, si s’escau, formulin les al·legacions 
que considerin convenients. Aquesta proposta ha de contenir una relació de les sol·licituds 
objecte de valoració per a les quals es proposa l’ajuda i la seva quantia, amb indicació dels 
criteris de valoració aplicats segons el que disposa l’article 13, així com les condicions i 
obligacions derivades de la seva concessió.

Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en procediment ni es tinguin en 
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En 
aquest cas, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.

2. Finalitzat, si s’escau, el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de formular la 
proposta de resolució definitiva, en la qual s’ha d’expressar el sol·licitant o la relació de 
sol·licitants per als quals es proposa la concessió d’ajudes i la seva quantia.

3. Els sol·licitants inclosos en la proposta de resolució provisional de concessió de 
l’ajuda poden ser requerits per tal que compleixin els requisits o que aportin la documentació 
que acrediti la realitat de les dades contingudes en la seva declaració en un termini no 
superior a deu dies. No obstant això, la convocatòria ha d’establir els mecanismes per 
evitar el requeriment al beneficiari de documents que ja estiguin en poder de l’òrgan 
instructor.

4. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del 
beneficiari proposat enfront de l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de 
concessió.

Article 15. Resolució.

1. Correspon al titular del Departament, o l’òrgan en qui delegui, la concessió o 
denegació de les ajudes.

2. La resolució ha d’estar degudament motivada d’acord amb el que disposa la 
convocatòria i ha de fer al·lusió a les valoracions que hagi efectuat, si s’escau, l’òrgan 
instructor i a l’informe de la comissió de valoració, a les actes de la qual poden accedir els 
sol·licitants interessats. En el cas de les sol·licituds desestimades s’ha d’indicar el motiu de 
la desestimació, i ha de contenir, almenys:

a) La relació ordenada dels sol·licitants als quals es concedeix l’ajuda i l’import de 
l’ajuda, així com les condicions que ha de complir la persona beneficiària. S’han de 
desglossar els imports corresponents a l’armador i a cadascun dels pescadors, si s’escau.

b) Una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions per 
adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades perquè excedeixen la quantia 
màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a 
cadascuna en funció dels criteris de valoració que s’hi preveuen.

c) La quantia de l’ajuda concedida, així com el període i la forma de pagament.
d) El règim de recursos.
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e) Menció a la procedència dels fons amb què es finança l’ajuda i l’import cofinançat 
pel FEMP indicant a quina prioritat i operació del programa operatiu pertany l’ajuda.

f) Drets i obligacions que ha de complir el beneficiari de l’ajuda (document DECA).

3. La resolució del procediment de concessió es publica a la seu electrònica del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en els termes que estableix l’article 45 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Aquesta publicació per mitjans electrònics és substitutiva de les notificacions, 
mitjançant la compareixença dels interessats a la seu electrònica (https://sede.mapa.gob.
es/), que han d’accedir a la seva zona personal mitjançant certificat electrònic, DNI-e o cl@
ve.

4. El termini màxim per resoldre i publicar no pot excedir els sis mesos a comptar de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria corresponent en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
llevat que la convocatòria posposi els seus efectes a una data posterior d’acord amb 
l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Si, un cop transcorregut el termini 
esmentat, no s’ha emès cap resolució expressa, els interessats estan legitimats per 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 25.5 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre.

5. En cas que es produeixi la renúncia o la pèrdua sobrevinguda del dret a l’ajuda per 
part d’algun dels beneficiaris, i sempre que s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre, 
almenys, una de les sol·licituds no ateses per falta de crèdit pressupostari, es pot acordar, 
sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o 
sol·licitants que correspongui segons l’ordre de prelació, en un termini no superior a un 
mes des de la pèrdua del dret. Per a això, s’ha de comunicar l’opció als interessats a fi que 
manifestin la seva acceptació en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

6. Contra la resolució que es dicti, els interessats poden interposar, potestativament, 
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acte, segons el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 16. Justificació i pagament de l’ajuda destinada als beneficiaris.

1. Els justificants bancaris i els rebuts que estableix l’apartat 8 de l’article anterior 
s’han d’aportar a través de la carpeta de cada beneficiari de la seu electrònica del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació indicada a l’article 10.1 en el termini màxim de dos 
mesos des de la percepció efectiva de l’ajuda al compte corrent de l’armador.

2. En cas que l’armador no pugui lliurar l’ajuda al pescador per motius sobrevinguts i 
de força major, o bé per renúncia expressa per escrit del pescador, l’armador disposa 
igualment de dos mesos des de la percepció efectiva de l’ajuda per reintegrar 
voluntàriament al Tresor Públic la part de l’ajuda no lliurada al pescador.

3. Si s’escau, l’article 10.2 s’aplica de la mateixa manera a l’enviament de la 
documentació del present article.

4. El pagament de les ajudes s’efectua al compte bancari que hagi designat l’armador 
beneficiari. Al seu torn, l’armador està obligat a ingressar l’ajuda corresponent als 
pescadors inclosos en la Resolució al seu compte bancari, així com a obtenir un rebut 
signat pel pescador, segons el model inclòs a la sol·licitud de la convocatòria corresponent, 
en el termini màxim d’un mes des de la percepció efectiva de l’ajuda al compte corrent de 
l’armador.

5. No es preveuen pagaments anticipats ni abonaments a compte.
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Article 17. Reintegrament i graduació d’incompliments.

1. L’incompliment dels requisits que estableix aquest Reial decret per ser beneficiari, 
de les obligacions d’aquests i de les altres disposicions aplicables, així com de les 
condicions que, si s’escau, s’estableixin en la resolució de concessió corresponent, dona 
lloc totalment o parcialment, amb l’oportú expedient d’incompliment previ, a l’obligació de 
reintegrar les subvencions i els interessos legals corresponents, de conformitat amb el que 
disposa l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

2. Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 17.3.n) de la Llei esmentada, es 
té en compte, per graduar els possibles incompliments de les condicions imposades amb 
motiu de la concessió de les subvencions, que el beneficiari s’aproximi de manera 
significativa al compliment total, entenent com a tal la realització de les respectives 
parades, i que demostri que ha fet tot el possible per complir de manera íntegra els 
compromisos que va assumir en sol·licitar la subvenció.

3. L’incompliment de les condicions que estableix l’article 5, apartats 4 i 5, durant els 
cinc anys següents a l’últim pagament de l’ajuda dona lloc al reintegrament de l’ajuda en 
proporció al temps en què hagi tingut lloc aquest incompliment.

Per a això, s’ha de calcular el període de temps transcorregut des de l’últim pagament 
i la data de comissió de la infracció greu i s’ha de descomptar del període de cinc anys, per 
tal d’obtenir el període de temps d’ajuda que s’ha de tornar.

L’import total de l’ajuda es prorrateja en el període de cinc anys i l’import que s’ha de 
reintegrar és la part de l’ajuda corresponent al període de temps calculat segons el 
paràgraf anterior.

Article 18. Actuacions de comprovació, control i inspecció de les ajudes.

1. La Sub-direcció General d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions 
Estructurals té la facultat d’efectuar els controls que es considerin necessaris per 
comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajuda i d’inspeccionar les actuacions 
per comprovar que es compleix la destinació de les ajudes, els requisits i els compromisos 
establerts en aquestes bases reguladores i la normativa sobre controls que regula les 
ajudes finançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca.

2. La concessió de la subvenció està sotmesa a seguiment per part de la Sub-direcció 
General d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions Estructurals per garantir el 
compliment i manteniment dels requisits i condicions per a l’atorgament de l’ajuda.

3. Així mateix, i sense perjudici d’això, els funcionaris d’Intervenció General de l’Estat 
i de la Comissió i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea estan facultats per efectuar 
en qualsevol moment les auditories sobre el terreny de les operacions finançades amb el 
Fons Europeu Marítim i de Pesca, en el marc del que estableix l’article 122 del Reglament 
(UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

4. L’exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control inclou les actuacions dirigides 
a la prevenció i detecció de frau, d’acord amb el que estableixen els reglaments (UE) 
núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i (UE) 
núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

5. Les actuacions d’inspecció i control també poden afectar la comprovació de la 
veracitat de la informació indicada pel beneficiari sobre la base de dades o documentació 
en possessió de tercers.

6. D’acord amb l’article 46.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la negativa a 
complir l’obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar 
documentació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control 
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa i, per tant, causa de revocació i 
reintegrament, si s’escau, de l’ajuda, sense perjudici de les sancions que puguin 
correspondre.
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Article 19. Infraccions i sancions.

L’incompliment del que disposa aquest Reial decret se sanciona de conformitat amb el 
que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En particular, l’incompliment de l’obligació de transferir l’import de l’ajuda als pescadors 
per part de l’armador segons l’article 17.8, a més del corresponent procediment de 
reintegrament de l’apartat 1, constitueix una infracció molt greu prevista a l’article 101.d) 
de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

Article 20. Publicitat de les subvencions.

1. La publicitat de les subvencions es du a terme de conformitat amb el que disposen 
els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

2. L’acceptació de l’ajuda suposa l’acceptació de la seva inclusió en la llista de 
beneficiaris, publicada per via electrònica, en la qual figurin els noms de les operacions i 
l’import del finançament públic assignat a les operacions, d’acord amb l’article 119.2 del 
Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig 
de 2014, així com en el sistema nacional de publicitat de subvencions.

Article 21. Protecció de dades.

1. L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes 
que preveuen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per 
obtenir l’ajuda sol·licitada s’incorporen a fitxers informàtics situats en tot moment sota la 
responsabilitat de la Sub-direcció General d’Aqüicultura, Comercialització Pesquera i 
Accions Estructurals i s’utilitzen per a la gestió, control, avaluació i proposta de pagament 
de l’ajuda sol·licitada.

3. La informació es pot cedir, en el marc de la utilització abans esmentada, a altres 
administracions públiques o a empreses privades a les quals les administracions públiques 
els encarreguin treballs en relació amb la gestió, control, avaluació i pagament de l’ajuda 
sol·licitada, com a part de les tasques de verificació i auditoria de les ajudes cofinançades 
amb càrrec al FEMP.

Article 22. Lluita contra el frau.

1. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de 
frau o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançades totalment o parcial 
amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc de qualsevol de les 
convocatòries per a la concessió d’ajudes objecte d’aquestes bases, pot posar els fets 
esmentats en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a 
aquest efecte pel Servei esmentat a l’adreça web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/
sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en els termes que estableix la 
Comunicació 1/2007, de 3 d’abril, del Servei esmentat, que s’ha d’adjuntar com en la 
convocatòria corresponent.
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Disposició addicional primera. Convocatòria de les ajudes per a armadors amb o sense 
procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada i a pescadors sense un 
procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada per fer front a la 
paralització temporal de l’activitat pesquera per al període comprès entre el 16 de març 
i el 15 de juliol de 2020.

Primer. Objecte.

Es convoquen, per a l’exercici 2020, les ajudes a armadors amb o sense procediment 
de suspensió de contractes o reducció de jornada i als pescadors que no estiguin incursos 
en un procediment de suspensió dels contractes o de reducció de jornada per paralització 
temporal de l’activitat pesquera, sota els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, no-discriminació, eficàcia en el compliment d’objectius que fixa aquest Reial 
decret i eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics.

D’acord amb el que disposa l’article 1, les ajudes que preveu aquesta convocatòria 
s’estableixen per minimitzar l’impacte del brot de la COVID-19 en l’activitat pesquera.

El període de referència per a aquesta convocatòria d’ajudes és el comprès entre el 16 
de març i el 15 de juliol.

Segon. Bases reguladores.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes s’estableixen en aquest Reial decret.

Tercer. Beneficiaris, obligacions i criteris de valoració.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els armadors de vaixells pesquers i els seus 
tripulants, que compleixin els requisits establerts en aquest Reial decret.

Les sol·licituds presentades es valoren d’acord amb el que estableix el present Reial 
decret i les obligacions dels perceptors són les que preveu aquest Reial decret.

Quart. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini màxim de quinze dies hàbils comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar únicament a través del registre electrònic 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de conformitat amb el model normalitzat 
que s’acompanya com a annex I i que està disponible a la seu electrònica d’aquest 
Ministeri: (https://sede.mapa.gob.es/), i s’han d’acompanyar de la documentació indicada 
a l’article 10.

La seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació admet certificats 
digitals reconeguts de conformitat amb l’estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples 
prestadors de serveis de certificació.

La publicació per mitjans electrònics és substitutiva de les notificacions de les ajudes 
mitjançant la compareixença dels interessats a la seu electrònica (https://sede.mapa.gob.
es/), accedint a la seva zona personal mitjançant certificat electrònic, DNI-e o cl@ve.

Cinquè. Procediment i resolució.

L’ordenació i instrucció del procediment s’efectua d’acord amb el Reial decret.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir els 

sis mesos, a partir de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima els 
interessats a entendre que la sol·licitud de concessió de la subvenció ha estat desestimada 
per silenci administratiu.
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La resolució de l’ajuda es dicta i es publica de conformitat amb aquest Reial decret.

Sisè. Règim de recursos.

Contra la resolució que es dicti, els interessats poden interposar, potestativament, un 
recurs de reposició davant el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació d’acord amb el que disposen els 
articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o directament un recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acte, segons el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sense que es puguin simultaniejar les dues vies.

Setè. Finançament.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació assigna, per a l’any 2020, una quantia 
màxima total de 30.000.000 € (trenta milions d’euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21.11.415B.777 dels pressupostos generals de l’Estat de 2020 «Ajudes per 
compensar els efectes de la COVID-19».

La concessió i el pagament de les ajudes que preveu aquesta disposició s’efectuen 
d’acord amb el que estableix aquest Reial decret i queda condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient.

L’import màxim de l’ajuda pot arribar al 100% de l’import subvencionable, en què la 
contribució és amb càrrec del Fons Europeu Marítim i de Pesca del 75%, i l’altre 25% 
restant correspon a la contribució nacional d’acord amb el que disposen els articles 95.2 
i 94.3 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
maig de 2014, i l’excepcionalitat de les mesures específiques per atenuar l’impacte de la 
COVID-19.

Vuitè. Lluita contra el frau.

Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau 
o irregularitat, en relació amb projectes o operacions finançades totalment o parcial amb 
càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d’aquesta convocatòria, pot posar 
els fets esmentats en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per mitjans electrònics a través del canal 
habilitat a aquest efecte pel Servei esmentat a l’adreça web https://www.igae.pap.hacienda.
gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, en els termes que 
estableix la Comunicació 1/2007, de 3 d’abril, del Servei esmentat, que s’adjunta com en 
aquesta convocatòria.

Novè. Efectes.

Aquesta disposició té efectes des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició addicional segona. Reactivació del mecanisme d’emmagatzematge de 
l’article 67 del Reglament núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pagament de les ajudes 
als plans de producció i comercialització afectats per la COVID-19.

1. Com a conseqüència de la redacció que el Reglament (UE) núm. 2020/560 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2020, pel qual es modifiquen els 
reglaments (UE) núm. 508/2014 i (UE) núm. 1379/2013, en relació amb mesures 
específiques per atenuar l’impacte econòmic i social en el sector de la pesca i l’aqüicultura 
derivat del brot de COVID-19, ha fet de l’article 67 de l’esmentat Reglament (UE) 
núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, es procedeix a 
reactivar el mecanisme d’emmagatzematge –que havia finalitzat el 31 de desembre 
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de 2018– per als productes emmagatzemats que es reintrodueixin en el mercat abans de 
l’1 de novembre de 2020. En cas que no es produeixi la reintroducció, els emmagatzematges 
esmentats no són subvencionables.

2. La convocatòria de les ajudes per al mecanisme d’emmagatzematge, així com els 
avançaments dels plans de producció i comercialització de l’any 2020, s’efectuen amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 21.11.415B.777 «Ajudes per compensar els efectes de 
la COVID-19» dels pressupostos generals de l’Estat per a 2020.

Disposició addicional tercera. Autorització del Consell de Ministres per a la convocatòria 
indicada en la disposició addicional primera.

Mitjançant aquesta disposició es dona compliment al que disposa l’article 10.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per autoritzar la concessió de 
les ajudes que es convoquen en la disposició addicional primera, perquè la seva quantia 
és superior a 12 milions d’euros. Aquesta autorització no implica l’aprovació de la despesa, 
que correspon a l’òrgan competent.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es 
regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors.

S’inclou un nou article 4 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 4 bis. Mesures de gestió per a la pesca recreativa de llobarro i bacallà.

Per a la zona definida a l’article 2.a), i de conformitat amb l’article 36 de la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, s’estableix una talla 
mínima de 42 centímetres per a la captura del llobarro (Dicentrarchus labrax) i del 
bacallà (Gadus morhua) per a la pesca marítima d’esbarjo.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de 
desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca pel que fa a les ajudes a la 
paralització definitiva i temporal de l’activitat pesquera.

S’afegeix un paràgraf a la disposició final primera del Reial decret 1173/2015, de 29 de 
desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca pel que fa a les 
ajudes a la paralització definitiva i temporal de l’activitat pesquera, amb la redacció 
següent:

«Així mateix, el Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix competència exclusiva a l’Estat en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.»

Disposició final tercera. Modificació del 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.

L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«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.
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3. Els emmagatzematges s’han de tenir en compte seguint les campanyes que 
estableix l’article 14.4, i la quantia màxima per emmagatzematge és la que estableix 
la resolució corresponent per a dos mesos d’emmagatzematge.

Durant el primer mes, entre 5 i 20 dies d’emmagatzematge es pren el 75% del 
valor dels costos tècnics i financers que fixa la resolució anual de la Secretaria 
General de Pesca.

Quan els emmagatzematges superin els 20 dies de durada des de la seva 
entrada al magatzem, es pren el 100% del valor dels costos tècnics i financers per 
a un mes fins al dia 30 d’emmagatzematge.

Addicionalment a l’import de l’ajuda fixada per a un mes, entre els dies 31 i 60 
d’emmagatzematge, i amb el límit de dos mesos que indica l’apartat anterior, l’ajuda 
es calcula diàriament, dividint l’import per a un mes d’emmagatzematge dels imports 
fixats en la resolució anual de la Secretaria General de Pesca entre 30 dies.

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 per un membre d’una OPP que 
s’hagi estabilitzat a bord o provingui de la producció aqüícola 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 o document 
amb informació similar per a les produccions aqüícoles fins que es reintrodueixi en 
el mercat, moment en què s’ha de confeccionar la nota de venda corresponent o 
document de traçabilitat, segons el que disposen els articles 7, 8 i 9 del Reial 
decret 418/2015, de 29 de maig.

7. En el cas de les OPP i AOP conjuntes de pesca i aqüicultura, s’apliquen els 
apartats 5 o 6 segons l’origen de les produccions, ja procedents de la pesca 
extractiva o de l’aqüicultura.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual 
s’estableix el marc regulador d’ajudes a les organitzacions professionals del sector de 
la pesca i de l’aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les 
seves bases reguladores d’àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial 
decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes 
pesquers, i el 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.

U. Els apartats 2 i 4 de l’article 4 queden redactats de la manera següent:

«2. L’ajuda concedida no pot superar el 12% del valor mitjà anual de la 
producció comercialitzada per l’OPP o AOP durant els tres anys naturals anteriors a 
la resolució d’aprovació del PPIC corresponent a l’any que escaigui.»

«4. Potestativament, i sempre que així ho reculli la convocatòria, les 
administracions competents poden atorgar avançaments segons el que disposa 
l’article 66.4 del FEMP, d’entre un 50 i un 100% dels costos elegibles, preveient, si 
s’escau, la constitució de garanties segons estableixi la seva normativa aplicable, 
quan sigui conseqüència de la COVID-19. En cas contrari, s’aplica el percentatge 
que estableixi el FEMP o fons que el substitueixi.»
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Dos. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 16 queda redactat de la manera 
següent:

«2. Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior i d’acord amb el que 
estableix l’article 66 del Reglament FEMP, en el cas dels PPIC, la convocatòria pot 
disposar la possibilitat d’atorgar un avançament d’entre un 50 i un 100% dels costos 
elegibles, després de l’aprovació del PPIC.»

Tres. L’article 19.3.a) queda redactat com segueix:

«a) L’incompliment de les activitats per a les quals es va aprovar l’ajuda és 
causa de reintegrament total de la subvenció.»

Quatre. L’article 26 queda redactat de la manera següent:

«Article 26. Càlcul de la quantia de l’ajuda.

1. Per calcular l’ajuda s’ha de tenir en compte el que estableixen els articles 14 
i 15 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny.

2. L’ajuda financera anual no ha de sobrepassar el 12% del valor mitjà de la 
producció comercialitzada per l’OPP o AOP durant els tres anys naturals anteriors a 
la resolució d’aprovació del PPIC

3. En el cas de les OPP o AOP acabades de reconèixer, aquesta ajuda no ha 
de sobrepassar el valor mitjà de la producció comercialitzada pels membres 
d’aquesta organització durant els tres anys naturals anteriors en els percentatges 
que indica el paràgraf anterior.

4. S’ha de comprovar el valor i el volum de la producció de les organitzacions 
professionals de l’apartat anterior de la mateixa manera que el que indica l’article 4.»

Quatre. L’article 27 queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Beneficiaris de les ajudes per la utilització del mecanisme 
d’emmagatzematge.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les OPP i, si s’escau, AOP, de la pesca 
extractiva, de l’aqüicultura o conjuntes de pesca i aqüicultura, d’àmbit nacional, 
transnacional i autonòmic, donades d’alta en el Registre que estableix l’article 8 del 
Reial decret 277/2016, de 24 de juny.»

Cinc. Les lletres a), b) i h) de l’apartat 1 de l’article 28 queden redactades de la 
manera següent:

«a) Els productes de la pesca i de l’aqüicultura que poden rebre suport financer 
són els que estableix l’annex II o productes del Codi NC 0302 enumerat a l’annex I, 
secció (a) del Reglament de l’OCM, per als quals, una vegada posats a la venda, no 
s’hagi trobat comprador al preu d’activació vigent, segons la resolució anual de la 
Secretaria General de Pesca, tal com estableix l’article 16.2 del Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny.

b) Els productes es poden estabilitzar i/o transformar, bé a bord dels vaixells o 
bé en instal·lacions en terra, però no es poden emmagatzemar de viu en viu en el 
cas dels productes de l’aqüicultura.

Els processos mitjançant els quals es poden estabilitzar els productes són la 
congelació, la salaó, el dessecatge i el marinat, així com la cocció o pasteurització.

Aquests processos poden implicar el filetejament, trossejament o escapçament 
del producte.

Els llocs on s’emmagatzemin els productes en terra, després d’haver estat 
posats a la venda i no trobar un comprador al preu d’activació, tant si els productes 
s’han estabilitzat a bord del vaixell com si s’han d’estabilitzar en terra, han d’estar 
inscrits en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries (RGSEAA).»
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«h) En el cas dels productes estabilitzats a bord o procedents de l’aqüicultura, 
un membre de l’OPP ha d’oferir els productes i és necessària la renúncia de dos 
compradors al preu d’activació, i l’establiment autoritzat ha de confeccionar una 
declaració de recollida o document amb informació similar per als productes 
aqüícoles fins que es reintrodueixin al mercat, moment en què s’ha de confeccionar 
la nota de venda o document de traçabilitat corresponent, en aplicació de 
l’article 16.6 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny.»

Sis. L’article 30.1.b).2n queda redactat de la manera següent:

«2n Segment de pesca litoral i modalitat de l’aqüicultura: 40 punts.»

Set. L’article 32 queda redactat de la manera següent:

«Article 32. Càlcul de la quantia de l’ajuda.

1. Per calcular l’ajuda s’ha de tenir en compte el que estableixen els articles 16 
i 17 del Reial decret 277/2016, sense perjudici del que disposa la disposició final 
segona.

2. La determinació de l’import final elegible ve donada per la multiplicació del 
nombre de tones emmagatzemades que es reintrodueixin al mercat, degudament 
validat en l’aplicació OPPES, multiplicades per l’import dels costos tècnics i 
financers, i la quantia màxima per emmagatzematge és la que estableix la resolució 
corresponent per a dos mesos d’emmagatzematge.

Amb la finalitat que els beneficiaris no es vegin perjudicats en el cas de 
productes que per la seva naturalesa d’estabilització pateixin minves, aquest fet es 
té en compte per calcular l’ajuda, pel fet que les quantitats emmagatzemades no 
correspondran a les reintroduïdes.

3. Les quantitats subvencionables no han de superar el 25% de les quantitats 
anuals dels productes de la pesca inclosos a l’annex II o productes del Codi NC 0302 
enumerat a l’annex I, secció (a) del Reglament de l’OCM, comercialitzats per l’OPP 
o AOP l’any civil del seu emmagatzematge.

4. L’ajuda financera anual no ha de sobrepassar el 20% del valor mitjà anual 
de la producció comercialitzada pels membres de l’OPP durant el període 2017-
2019 o, en cas que no hagin comercialitzat cap producció per a aquest període, s’ha 
de prendre el valor mitjà de la producció comercialitzada en els tres primers anys de 
producció d’aquests membres.

5. S’ha de comprovar el valor i el volum de la producció de les organitzacions 
professionals de l’apartat anterior de la mateixa manera que el que indica l’article 4.»

Disposició final cinquena. Supletorietat.

Aquestes ajudes es regeixen, a més de pel que disposa particularment aquest Reial 
decret, pel que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, així com pel que preveuen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i les altres disposicions legals i reglamentàries 
que siguin aplicables.

Per al que no preveu aquest Reial decret és d’aplicació supletòria el que disposa el 
Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu 
Marítim i de Pesca pel que fa a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l’activitat 
pesquera.

Disposició final sisena. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara dels articles 149.1.13a i 149.1.19a de la 
Constitució espanyola, que atribueixen a l’Estat, respectivament, les competències 
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exclusives en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i bases d’ordenació del sector pesquer.

Les modificacions que contenen les disposicions finals primera a quarta s’emparen en 
els títols competencials establerts en les normes que són objecte de modificació.

Disposició final setena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de juliol de 2020.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX I 

MODEL DE SOL·LICITUD D'AJUDES 

REIAL DECRET 703/2020, DE 28 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LA 
PARALITZACIÓ TEMPORAL DE L'ACTIVITAT PESQUERA PER PODER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL 
DERIVAT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19, ES CONVOQUEN LES AJUDES ESMENTADES PER AL PRIMER TRAM DE 
L'EXERCICI 2020 I ES MODIFIQUEN DIVERSOS REIALS DECRETS RELATIUS A LA REGULACIÓ DE LES 
ORGANITZACIONS PROFESSIONALS EN EL SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA I PER A L'EXERCICI DE LA PESCA 
RECREATIVA. 

LÍNIA D'AJUDA SOL·LICITADA:  

X ARMADORS DE VAIXELLS PESQUERS AFECTATS PER LA PARALITZACIÓ TEMPORAL PER 
AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 16 DE MARÇ I EL 15 DE JULIOL DE 2020 COFINANÇAT 
PEL FEMP. 

PESCADORS DE VAIXELLS PESQUERS AFECTATS PER LA PARALITZACIÓ TEMPORAL 
PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 16 DE MARÇ I EL 15 DE JULIOL DE 2020 
COFINANÇAT PEL FEMP. 

I. DADES PERSONALS I DOMICILI DE L'ARMADOR SOL·LICITANT

Nom/Raó social Primer cognom Segon cognom CIF, DNI o 
NIE  

Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon  

Correu electrònic 

II. DADES DEL REPRESENTANT DE L'ARMADOR SOL·LICITANT

Nom  Primer cognom Segon cognom  DNI o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 209  Dilluns 3 d'agost de 2020  Secc. I. Pàg. 26

III. IDENTIFICACIÓ DEL VAIXELL

CFR (Code Fleet Register) 
Codi de vaixell Nom 

ESP 

CODI COMPTE DE COTITZACIÓ 

GRUP COTITZACIÓ: 1 2A 
2B 3 (indiqueu el que 

correspongui). 

NIV (número 
d'identificació del 

vaixell) 

IV. NÚMERO DE COMPTE CORRENT

ES 

V. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 Certificats acreditatius d'estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (quan no 
s'hagi autoritzat expressament l'òrgan gestor a sol·licitar-los d'ofici a l'administració corresponent). 
 Fotocòpia autenticada del document nacional d'identitat (quan no s'hagi autoritzat expressament l'òrgan gestor a 
sol·licitar-lo d'ofici a l'administració corresponent). 
 Original o còpia autèntica del poder o una altra documentació acreditativa de les facultats representatives de la persona 
física que actuï en nom del sol·licitant (quan no s'hagi autoritzat expressament l'òrgan gestor a sol·licitar-lo d'ofici a 
l'administració corresponent). 

VI. AUTORITZACIONS EXPRESSES

Sí / No  Autoritzo l'òrgan gestor a sol·licitar les certificacions que sigui necessari emetre a l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a fi de comprovar que el sol·licitant està al corrent 
en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la consulta de la vida laboral per comprovar 
els requisits d'afiliació a la Seguretat Social i el rol del vaixell a compte de cotització.  

Sí  / No  Autoritzo l'òrgan gestor òrgan a comprovar o obtenir d'altres òrgans, administracions o proveïdors de la 
informació, per mitjans electrònics, les dades d'identitat del sol·licitant, 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.  

Sí  / No  Autoritzo l'òrgan gestor a comprovar l'existència del poder que acrediti la representació a través del Registre 
electrònic d'apoderaments. 

Sí  / No  He percebut la prestació per desocupació, cessament d'activitat de treballadors autònoms, prestació 
extraordinària de cessament d'activitat que s'estableix en virtut de l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, i autoritzo l'òrgan gestor a 
comprovar aquest aspecte de l'Institut Social de la Marina. 
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VII. DECLARACIONS RESPONSABLES 

 
1. Declara que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, que compleix els requisits exigits per la 

convocatòria, que accepta les condicions que estableixen les bases reguladores i la convocatòria d'aquestes 
ajudes, i que es compromet a complir les obligacions generals i específiques per al tipus d'ajuda sol·licitada, 
així com a aportar la documentació i la informació necessàries. 

 
2. Declara no haver percebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a les ajudes per 

COVID-19 i per als mateixos períodes de parada temporal, procedents de qualssevol administracions o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en compliment de l'article 14 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb les obligacions dels beneficiaris. 

 
3. Declara haver realitzat una parada temporal per COVID, i se n'exclouen per tant les parades ordinàries que 

habitualment realitza, o aquelles altres la raó de les quals hagi estat reparacions en drassanes o semblants. 
 

4. Declara procedir al pagament corresponent a cada pescador, una vegada rebuda la resolució de l'ajuda, 
d'acord amb l'article 17 de les bases reguladores.  

5. Declara no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de les causes que recull l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.  

6. Declara no haver estat sancionat amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions per incompliment de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

7. Declara no estar incurs en cap dels supòsits que preveu l'article 10 del Reglament (UE) núm. 508/2014, relatiu 
a l'admissibilitat de sol·licituds i operacions no subvencionables.  

8. Declara no haver estat sancionat amb la impossibilitat d'obtenció de préstecs, subvencions o ajudes públiques.
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VIII. INFORMACIÓ PER AL SOL·LICITANT DE L'AJUDA RESPECTE A LES DADES DECLARADES EN
AQUESTA SOL·LICITUD I A LA RESTA DELS DOCUMENTS INCORPORATS A L'EXPEDIENT.

  El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de 
tractament de dades personals i seguretat de la informació per tal de garantir que la recollida i el tractament de les 
dades facilitades es fa de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i de la 
normativa nacional vigent en la matèria. Per aquest motiu, us oferim a continuació la informació sobre la política de 
protecció de dades que s'aplica al tractament de les dades de caràcter personal derivat de la tramitació d'aquesta 
convocatòria d'ajudes. 
1. Responsable del tractament.
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Direcció General d'Ordenació Pesquera i Aqüicultura
Sub-direcció General d'Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions Estructurals
C/ Velázquez, 147 (28002) - Madrid
Telèfon: 91 347 36 81
Correu: comerpm@mapa.es
Delegat de protecció de dades: bzn-delegadosPD@mapa.es.

2. Finalitat del tractament. Les dades personals incorporades són utilitzades exclusivament per a la gestió de les ajudes
i es conserven mentre la legislació aplicable obligui a la seva conservació (Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol).

3. Legitimació del tractament. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions).
4. Destinataris de les dades. No estan previstes cessions de dades ni transferències internacionals de dades, excepte
les legalment previstes.
Drets sobre el tractament de dades: de conformitat amb el que preveu l’RGPD, podeu sol·licitar al MINISTERI
D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, a través de l'adreça https://sede.mapa.gob.es/portal/site 
/seMAPA, l'accés, la rectificació i la supressió de les vostres dades personals, la limitació i l'oposició al tractament
de les vostres dades i a no ser objecte de decisions automatitzades. Així mateix, si considereu vulnerats els vostres 
drets, podeu presentar una reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf 
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IX. INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'AJUDA

D'acord amb l'article 125.3.c) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, s'informa sobre les 
condicions d'ajuda específiques que cal complir en el cas que la vostra sol·licitud d'ajuda s'aprovi. 

- L'acceptació de l'ajuda implica la garantia que es tenen les capacitats administrativa, financera i operativa suficients per
complir les condicions d'aquesta, si s'escau.

- L'acceptació del finançament suposa la publicació, per via electrònica o una altra, de la llista de beneficiaris, els noms de
les operacions i l'import del finançament públic assignat a les operacions, d'acord amb l'article 119 a) del Reglament (UE)
núm. 508/2014, així com en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

- L'obligació de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics per a la realització de
qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, segons l'article 14, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

- Conèixer que l'acceptació del finançament suposa la publicació, per via electrònica o una altra, de la llista de beneficiaris,
els noms de les operacions i l'import del finançament públic assignat a les operacions, d'acord amb l'article 119 a) del
Reglament (UE) núm. 508/2014, així com en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

- No trobar-se en cap dels supòsits que preveu l'article 10, apartat 1, del Reglament (UE) núm. 508/2014, de la FEMP, relatiu
a l'admissibilitat de sol·licituds.

- No haver estat culpable de cometre frau, d'acord amb l'article 10.3 del Reglament FEMP, segons la definició de l'article 1
del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, en el marc del FEP o FEMP.
- Garantir el manteniment de la condició de beneficiari, complint els requisits d'admissibilitat que preveuen l'article 10 del
FEMP i el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014.

- En el supòsit que una vegada rebuda l'ajuda incorri en alguna de les circumstàncies que recull l'article 10 del FEMP, el
beneficiari ha de comunicar aquest fet a l'òrgan gestor, per procedir al reintegrament de l'import corresponent d'aquesta amb
els interessos generats fins a aquest moment per incompliment de l'article esmentat.

- En el cas de tenir coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb els projectes o
operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present
convocatòria, pot posar els fets esmentats en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte pel servei esmentat a
l'adreça web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx i en els termes
que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servei esmentat.

- Conèixer la necessitat de mantenir un sistema comptable separat o un codi comptable adequat, segons l'article 125.4 b) del
Reglament de disposicions comunes (UE) núm. 1303/2013, per tal de garantir la pista d'auditoria.

- Mantenir els requisits d'admissibilitat després d'haver presentat la sol·licitud de l'ajuda durant el període d'execució i durant
els cinc anys posteriors a l'últim pagament de l'ajuda.

- Aportar a la Sub-direcció General d'Aqüicultura, Comercialització Pesquera i Accions Estructurals, una vegada concedida i
pagada l'ajuda, la justificació del pagament i de la seva comptabilització, d'acord amb l'article 125 del Reglament de
disposicions comunes (UE) núm. 1303/2013, en el termini de 2 mesos des del cobrament efectiu de l'ajuda esmentada.

- Sotmetre's a actuacions de comprovació o control dels diferents òrgans competents i col·laborar en les verificacions de les
operacions finançades que han de complir els requisits del Programa operatiu del FEMP. En les verificacions sobre el terreny
es comprova l'execució efectiva de les mesures cofinançades i la qualitat tècnica dels treballs i les actuacions.

- Garantir el manteniment i la disponibilitat dels documents justificatius de les ajudes durant un termini d'almenys tres anys,
per tal de garantir la pista d'auditoria, i segons estableix l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de
desembre de 2013. Conservar els documents originals o les còpies degudament compulsades o bé en suports de dades
comunament acceptats, en especial versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en
versió electrònica.

- Tots els documents justificatius relatius a les despeses amb el suport del FEMP han d'estar a disposició de la Comissió i del
Tribunal de Comptes Europeu, si així ho sol·liciten, durant un termini de dos anys, a partir del 31 desembre següent a la
presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació una vegada conclosa.
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- Complir les disposicions en matèria d'informació i publicitat i comunicació del FEMP, de conformitat amb el que estableix
l'annex V del Reglament FEMP i segons el Reglament d'execució (UE) núm. 763/2014, d'11 de juliol de 2014, pel qual
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 508/2014, pel que fa a les característiques tècniques de les
mesures d'informació i publicitat i les instruccions per crear l'emblema de la Unió.

- El pagament de les ajudes s'ha de fer en el compte bancari que hagi estat designat per l'armador beneficiari. Al seu torn,
l'armador està obligat a ingressar l'ajuda corresponent als pescadors inclosos en la Resolució, en el termini màxim d'un mes,
en el seu compte bancari, així com a obtenir un "he rebut" signat pel pescador, segons el model inclòs en la sol·licitud de la
convocatòria corresponent, i a remetre'l via la seu electrònica del MAPA en el termini màxim de 2 mesos des de la percepció
efectiva de l'ajuda en el compte corrent de l'armador.

X. DADES DELS PESCADORS PER ALS QUALS SOL·LICITA L'AJUDA

1 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

2 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

3 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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4 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

5 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

6 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

7 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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8 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

9 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

10 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

11 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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12 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

13 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

14 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

15 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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16 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

17 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

18 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

19 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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20 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

21 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

22 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

23 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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24 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

25 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

26 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

27 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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28 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

29 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

30 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

31 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 
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32 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

33 Nom Primer cognom Segon cognom  NIF o NIE Data de 
naixement 

Domicili 

Adreça Localitat Província Codi postal Telèfon 

Correu electrònic 

El/La sotasignat/ada sol·licita la subvenció pública a què es refereix la present instància i accepta les 
condicions que s'hi indiquen. 

………….., ………. de/d’ …… de 2020 

APÈNDIX I 

 
 

COGNOMS NOM NIF/NIE

DOCUMENT ACREDITATIU DE LA INCLUSIÓ DE TREBALLADORS EN EL ROL DE 
L'EMBARCACIÓ 

REIAL DECRET 703/2020, DE 28 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LA PARALITZACIÓ 
TEMPORAL DE L'ACTIVITAT PESQUERA PER PODER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DERIVAT DE LA PANDÈMIA DE LA 
COVID-19, ES CONVOQUEN LES AJUDES ESMENTADES PER AL PRIMER TRAM DE L'EXERCICI 2020 I ES MODIFIQUEN DIVERSOS REIALS 
DECRETS RELATIUS A LA REGULACIÓ DE LES ORGANITZACIONS PROFESSIONALS EN EL SECTOR DE LA PESCA I L'AQÜICULTURA I PER A 
L'EXERCICI DE LA PESCA RECREATIVA. 
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V. i P. DESPATX DE VAIXELLS O AUTORITAT 
CONSULAR (Si hi ha observacions, cal 

consignar-les al dors) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
El Sr./La Sra.........................................................................................................., amb NIF/NIE: ..............................................., en 
qualitat d' 
armador/patró/representant legal del vaixell esmentat, i com a mandatari dels tripulants, declara que la relació de treballadors
 (ratlleu el que no escaigui) 
que antecedeix correspon als que estan enrolats en l'última arribada per procedir a la paralització de la flota, de conformitat amb 
la documentació que està en poder de l'autoritat marítima competent per al despatx de vaixells. 

 
 

........................................, ...... de/d’ .... de 20____ 
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INSTRUCCIONS PER A L’EMPLENAMENT CORRECTE DE L'APÈNDIX I 
 
S'han de consignar les dades personals de tots els treballadors reglamentàriament 
enrolats en la data de la paralització d'activitats, i és imprescindible que la dada del 
NIF/NIE sigui completa (inclosa la lletra corresponent). 
 
 

ESPAI RESERVAT PER A DILIGÈNCIA D'OBSERVACIONS I 
ACREDITACIÓ DE L'ARRIBADA DEL VAIXELL A PORT, DEL 

DESPATX DE VAIXELLS O, SI S'ESCAU, AUTORITAT CONSULAR. 
 
 

DIA D'ENTRADA DEL VAIXELL A PORT: ……/……/…..… 
 

DIA DE SORTIDA DEL VAIXELL DEL PORT: ……/……/……… 
 
 

OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
 

Data, signatura i segell del despatx de vaixells o, si s'escau, 
l’autoritat consular 

 
 
 
Per última arribada cal entendre el següent: 
 
Quan es tracta del primer període, és la relativa a l'última marea realitzada pel vaixell amb anterioritat a la 
data 16 de març de 2020. 
 
Quan es tracta del segon període, cal aportar-ne una per a cada període subvencionable, amb la 
informació relativa a l'última arribada realitzada pel vaixell abans del període de parada.  
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APÈNDIX II. 
AUTORITZACIÓ DELS PESCADORS PER ALS QUALS L'ARMADOR SOL·LICITA 

L'AJUDA 
 
 
COGNOMS NOM NIF/NIE SIGNATURA DEL PESCADOR  

QUE AUTORITZA LA PRESENTACIÓ DE 
LA SOL·LICITUD 

    

 
 
Amb aquest document autoritzo l'armador o el representant legal d'aquest perquè presenti la 
sol·licitud a nom meu d'acord amb el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol, pel qual s'aproven 
les bases reguladores de les ajudes a la paralització temporal de l'activitat pesquera per poder 
fer front a l'impacte econòmic i social derivat de la pandèmia de la COVID-19, es convoquen les 
ajudes esmentades per al primer tram de l'exercici 2020 i es modifiquen diferents reials decrets 
relatius a la regulació de les organitzacions professionals en el sector de la pesca i l'aqüicultura i 
per a l'exercici de la pesca recreativa. 
 
(Marqueu el que correspongui) 
 
Sí / No  Autoritzo l'òrgan gestor per comprovar o obtenir d'altres òrgans, administracions o 
proveïdors de la informació, per mitjans electrònics, les dades d'identitat del sol·licitant, 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.  
 
Sí / No  Autoritzo l'òrgan gestor per sol·licitar les certificacions que calgui emetre a l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a fi de 
comprovar que el sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, així com la consulta de la vida laboral per comprovar els requisits d'afiliació 
a la Seguretat Social i el rol del vaixell a compte de cotització. 
 
 
En cas de no autoritzar-ho, s'adjunta la documentació següent: 
 
 Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les obligacions fiscals. 

 Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat 

Social. 

 Certificat de vida laboral. 

 
.........................................., .......... de/d’ …………… de 2020 
 
 
Signatura del pescador  
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APÈNDIX III

Jo, el Sr./la Sra. ____________________________, amb NIF/NIE ________________, 

confirmo que he rebut del Sr./la Sra. (o raó social, segons que correspongui _________, 

armador/a del vaixell _______________________, amb CFR ____________________ i 

en data de ___________________ la quantitat de ________________ euros, 

corresponents a l'ajuda per la paralització temporal de l'activitat pesquera a causa de 

l'impacte de la COVID-19, tal com regula aquesta convocatòria. 

___________________, _______ de/d’ ____________ de 20___ 

(signatura del pescador) 
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ANNEX II 

Barem per calcular l’import de les ajudes 

Barem per a armadors 

Quanties màximes de la indemnització 

Categoria de vaixell per classe de tonatge (GT) Import màxim de la prima per vaixell i dia 
(en euros) 

< 25 5,16 x GT + 36(1) 
≥25 i <50 3,84 x GT + 66 
≥50 i <100 3,00 x GT + 108 
≥100 i <250 2,40 x GT + 168 
≥250 i <500 1,80 x GT + 318 
≥500 i <1.500 1,32 x GT + 558 
≥1.500 i <2500 1,08 x GT + 918 

≥2.500 0,80 x GT + 1.608 

(1) Es garanteix un mínim de 100 euros diaris.
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NOMBRE MÁXlM DE DIES D'ACTIVITAT MITJANA PERA VAIXEUS DONATS D'ALTA 
A PARTIR DE L'1 DE JUNY 2019 GTS 

MODALITAT <25 >=25 i <50 >=50 i <100 >=100 i<250 >=250 i <500 >=500 i <1500 >=1500 i <2500 >=2500 
ARROSSEGAMENT DE FONS AL GOLF DE CADIS 37,48 40,18 44,65 49,83 
ARROSSEGAMENT DE FONS AL CANTABRIC NW 32,00 56,41 54,72 
ARROSSEGAMENT DE FONS AL MEDITERRANI 34,25 35,35 36,17 37,38 
ARROSSEGAMENT DE FONS A LES ZONES CIEM VB,VI i Vllabde. 64,89 66,37 
ARROSSEGAMENT EN AIGÜES DE PORTUGAL 58,33 50,53 66,58 65,67 
ARROSSEGADORS CONGELADORS AIGÜES INTERNACIONALS I TERCERS PAISOS 66,40 50,14 67,00 75,33 
ARROSSEGADORS CONGELADORS DE NAFO 64,35 68,11 
ARTS FIXES EN ZONES CIEM VB,Vl,VIII i Vllabde. 56,03 61,00 
ARTS MENORS AL GOLF DE CADIS 17,80 11,42 
ARTS MENORSACANARIES 20,12 49,67 42,67 
ARTS MENORS AL CANTÁBRIC NW 25,29 37,57 35,17 32,17 
ARTS MENORS AL MEDITERRANI 29,60 15,00 46,00 
TONYINAIRES CANYERS CANA.RIES 21,67 47,67 61,19 60,06 
TONYINAIRES ENCERCLADORS CONGELADORS ALS OCEANS ATLÁNTIC. ÍNDIC I PACIFIC 67,78 66,89 60,33 
TONYINAIRES ENCERCLADORS CONGELADORS ALS OCEANS INDIC I PACÍFIC 63,00 66,11 
BACALLANERS 53,67 29,33 20,67 
ENCERCLAMENT AL CANTÁBRIC NW 31,01 39,12 40,76 45,87 65,11 
ENCERCLAMENT AL GOLF DE CADIS 38,75 38,23 32,42 
ENCERCLAMENT AL MEDITERRANI 37,71 48,78 51,82 57,58 
PALANGRE DE FONS AIGÜES INTERNACIONALS I TERCERS PAiSOS 30,33 65,33 
PALANGRE DE FONS AL CANTÁBRIC tNt/ 37,58 42,60 35,58 44,63 
PALANGRE DE FONS AL MEDITERRANI 29,55 15,17 
PALANGRE DE FONS MENORS 100TRB EN Vllabde. 50,75 
PALANGRE DE SUPERFICIE EN CALADOR NACIONAL 18,44 12,67 15,15 55,22 65,56 
PALANGRE DE SUPERFICIE EN AIGÜES INTERNACIONALS 29,67 62,33 68,68 64,46 
PALANGRE DE SUPERFICIE AL MEDITERRANI 22,29 13,33 8,07 10,33 
PALANGRE DE SUPERFICIE A PACIFIC I INDIC 57,89 57,87 69,79 
RASCO AL CANTABRIC 39,SO 36,42 29,80 22,56 
VOLANTA AL CANTÁBRIC 38,80 40,09 40,89 35,33 

ANNEX III 

Barem de l’activitat mitjana corresponent a cada cens, modalitat i categoria de vaixell per 
classe de tonatge que serveix de base per calcular els dies de paralització temporal 

subvencionables 
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