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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

14323 Reial decret 969/2020, de 10 de novembre, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores i la convocatòria, per al primer tram de l’exercici 2020, d’ajudes 
per la paralització temporal de la flota als pescadors amb un procediment de 
suspensió dels contractes o una reducció de jornada com a conseqüència de 
la COVID-19 i pel qual es modifica el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol.

La pandèmia de la COVID-19 declarada per l’Organització Mundial de la Salut el març 
d’enguany ha motivat la necessitat d’adoptar diverses mesures urgents per mantenir 
l’activitat i la competitivitat del sector pesquer, així com per minimitzar l’impacte sobrevingut 
en aquest sector per la declaració esmentada i les conseqüències sanitàries, de seguretat, 
econòmiques i socials que han derivat d’aquesta situació de crisi sanitària sense 
precedents.

Com a conseqüència d’això, la Unió Europea ha aprovat un conjunt de mesures, entre 
d’altres, a través 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 la 
COVID-19 en el sector de la pesca i l’aqüicultura, amb la finalitat d’atenuar l’impacte social 
i econòmic en el sector de la pesca i l’aqüicultura provocat per la crisi sanitària derivada del 
brot de la COVID-19.

Així, el suport al sector derivat de la modificació i l’aplicació del que disposa el 
Reglament núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, 
implica garantir la continuïtat de les activitats pesqueres, amb la racionalització del 
procediment per accedir a les ajudes per als pescadors.

En el pla nacional, mitjançant el 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, l’Administració ha establert les 
bases reguladores i la convocatòria el 2020 per al suport als armadors, tant si han 
presentat com si no un procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada com 
a conseqüència de la paralització extraordinària de l’activitat pesquera derivada de la 
pandèmia, i, així mateix, per a la protecció dels pescadors per als quals no s’ha presentat 
aquesta suspensió de contracte o reducció de la seva jornada laboral.

Aquest sistema subvencional, no obstant això, necessita ser completat ara per mitjà de 
la present norma. Així, se subvé amb aquesta norma a les necessitats detectades en els 
pescadors l’activitat dels quals s’hagi paralitzat i quan s’hagi tramitat un procediment de 
suspensió dels contractes o reducció de jornada que regula l’article 47 del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, que ha de gestionar l’Institut Social de la Marina del Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions i que s’han de pagar a través de la caixa pagadora central de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la proposta de pagament prèvia 
centralitzada per aquest Institut.

Així mateix, s’inclou la convocatòria d’aquesta línia d’ajudes per al primer tram de 
l’exercici de 2020 en una 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 atesa la 
urgència en la seva tramitació.
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Per consegüent, aquest Reial decret regula les ajudes als pescadors que s’han vist 
afectats per un procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, i modifica 
el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol, que el present Reial decret modifica en aspectes 
merament tècnics ateses certes referències normatives errònies.

Concorren en aquest supòsit raons justificatives del caràcter singular de les 
subvencions, de les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria pública. Davant la necessitat de 
garantir la màxima estabilitat als pescadors, atenent la necessitat de garantir els recursos 
necessaris per evitar l’abandonament d’aquesta professió, que es va establir amb caràcter 
essencial, per tal de proporcionar aliments essencials per a la població per la situació 
d’emergència de salut pública provocada pel brot de la COVID-19 i atenent la importància 
capital d’aquestes mesures per a l’aplicació de la política pesquera del departament, es 
considera que concorren circumstàncies excepcionals que acrediten raons d’interès públic 
per a la seva aprovació com a subvencions de caràcter directe previstes a l’article 22.2.c) 
del cos legal esmentat. La importància social i econòmica de l’activitat primària en el sector 
pesquer fa necessari garantir i promoure l’aplicació de les polítiques públiques d’aquest 
departament en relació amb aquesta activitat, compromeses i en concordança amb les de 
la Unió Europea en aquestes matèries. Així, dins del sector pesquer, el valor de la 
producció dels productes de la pesca i de l’aqüicultura així com els transformats en l’àmbit 
és a prop de 2 milions de tones i factura més de 6.700 milions d’euros. Es tracta d’un 
sector molt repartit al llarg del litoral espanyol. Això comporta oportunitats de feina per als 
joves, alhora que fixa la població rural i evita el despoblament. La importància econòmica 
i social del sector justifica l’aprovació d’aquestes ajudes, en la qual a més es dona la 
impossibilitat d’iniciar un procediment de concurrència competitiva per tal com, vistos els 
objectius esmentats d’aquesta ajuda, s’ha de concedir a tots els pescadors a bord de 
vaixells que han tramitat un procediment de suspensió dels contractes o reducció de 
jornada, i, per tant, no es poden establir paràmetres comparatius que permetin una prelació 
ja que el pescador genera el seu dret d’ajuda pel fet d’estar en un vaixell subjecte al 
procediment esmentat abans, així com la possibilitat de fer ús dels fons europeus en la 
matèria, amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat social d’un sector essencial a moltes 
zones litorals del país.

Amb l’objecte d’assegurar que la mesura respon de manera eficaç a les circumstàncies 
especials que pretén pal·liar, i després de considerar que aquesta eficàcia només és 
possible si la mesura es posa en marxa amb caràcter urgent, s’estableix la gestió 
centralitzada de les ajudes.

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, que preveu l’article 
149.1.13a de la Constitució espanyola, 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 per part dels seus destinataris potencials a tot el territori 
nacional, mitjançant l’establiment d’uns criteris uniformes per a l’accés 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 a totes les zones i tipus de vaixells i activitats 
afectades, independentment de la comunitat autònoma on s’ubiqui el port base respectiu, 
que d’altra banda no impedeixen ni sortir a pescar ni descarregar en qualsevol altre port, o 
el canvi definitiu d’aquest, la qual cosa 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 marees àmplies fins a petites 
embarcacions artesanals de litoral. Així mateix, en diversos casos les embarcacions són 
en mans d’un mateix propietari o armador, sense perjudici que els seus arts, calador, port 
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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 els criteris siguin idèntics a 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 que estableix 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 149.1.13 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 aquesta ordenació 
(STC 155/1996, de 9 d’octubre, F 4, i jurisprudència que aquesta esmenta)». En definitiva, 
l’Estat té reservada, per l’esmentat article 149.1.13a, una competència de direcció en què 
tenen 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, fins i tot 
havent-hi 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 que 
l’exercici autonòmic d’aquesta competència exclusiva pot estar condicionat per mesures 
estatals, que en exercici d’una competència pròpia i diferenciada es poden desplegar 
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 destaca que ‘‘… en matèria d’agricultura 
i ramaderia, tot i que la competència específica sigui 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 
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, respecte de la qual 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 relacionada amb aquesta, les condicions que han de 
complir 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 corresponen a les 
comunitats autònomes el desplegament legislatiu i l’execució de les normes.

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 
forma 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 STC 56/1989, 9/2001, 38/2002 i 166/2013) parteix del principi, resumit 
al FJ 6 de l’última d’aquestes, que estableix que «per pesca marítima és necessari 
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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 en el mar (arts, mitjans de pesca). De la 
mateixa manera, com a pressupòsit de l’activitat extractiva assenyalada, la pesca marítima 
inclou també el règim de protecció, conservació i millora dels recursos pesquers. Ara bé, 
la matèria «pesca marítima» és competència exclusiva de l’Estat (art. 149.1.19 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 de les qüestions esmentades se 
cenyeixi 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)».

De la mateixa manera, en col·laborar la Tresoreria General de la Seguretat Social en 
la gestió d’aquestes ajudes s’incardina indissociablement en el marc de les competències 
exclusives de l’Estat en matèria de Seguretat Social de conformitat amb l’article 149.1.17a 
de la Constitució. Per tant, també des d’aquesta perspectiva és procedent la concessió de 
manera centralitzada d’aquestes ajudes per tal com aplica les competències exclusives 
estatals en matèria de la protecció que la Seguretat Social brinda als col·lectius de 
treballadors afectats per diferents contingències, des de la perspectiva a més de la caixa 
única ratificada en seu constitucional que, per totes des de 1989, fixa el Tribunal 
Constitucional com una competència exclusiva de l’Estat en els termes següents: «el 
principi d’unitat pressupostària de la Seguretat Social significa la unitat de titularitat (…) 
atès que, si falta un únic titular dels recursos financers del sistema públic d’assegurament 
social, tant per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries, no es pot 
preservar la vigència efectiva dels principis de caixa única i de solidaritat financera, ni, 
consegüentment, la unitat del sistema.» Respecte d’això, aquest Reial decret preveu les 
bases reguladores per a la concessió d’ajudes als pescadors enrolats als vaixells afectats 
per aquestes aturades. Aquestes ajudes s’instrumenten per mitjà de l’Institut Social de la 
Marina com a entitat gestora de la Seguretat Social per als treballadors incardinats en el 
règim especial de treballadors del mar, i exigeix com a requisit previ el seu enrolament i la 
seva alta corresponent en aquest sistema, i opera com a mesura compensatòria per la 
pèrdua de salaris derivada d’aquesta activitat, en el marc de les competències esmentades, 
per la qual cosa es considera un títol competencial essencial per a la seva articulació 
correcta pel que fa a aquestes ajudes.

Per tant, la concurrència sobre un mateix objecte de títols competencials exclusius de 
l’Estat i de títols bàsics permet apreciar en aquest cas els requisits que fixa el Tribunal 
Constitucional per optar per la centralització i, d’altra banda, justifica l’opció normativa 
d’unificar no només les bases i la convocatòria a l’empara del que determina l’article 28 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sinó també de concentrar-ne la regulació i la gestió 
estatal ja que s’ha conclòs que l’Estat té competència suficient per procedir a la gestió 
centralitzada.

Així mateix, s’ha de tenir en compte la doctrina constitucional sobre la gestió de fons 
comunitaris, recollida a les STC 79/1992, 117/1992, 213/1994, 70/1997, 148/1998 
i 99/2012, en especial pel que fa al fet que la gestió centralitzada contribueix a garantir que 
no se sobrepassen els imports màxims d’ajudes que estableix la normativa europea, als 
quals estan subjectes les subvencions que estableix aquest Reial decret.

Per això mateix, i també a causa de la urgència de les ajudes, destinades a atendre les 
necessitats inajornables, i per assegurar la igualtat en la percepció per part dels possibles 
destinataris d’aquestes ajudes, cal citar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 
supraterritorialitat, que assenyala que «aquest trasllat de titularitat, sobre la base de 
l’extraterritorialitat, té caràcter excepcional, de manera que només pot tenir lloc «quan no 
es pugui establir cap punt de connexió que permeti l’exercici de les competències 
autonòmiques o quan a més del caràcter supraautonòmic del fenomen objecte de la 
competència no sigui possible el fraccionament de l’activitat pública exercida sobre aquest 
i, fins i tot en aquest cas, sempre que l’actuació esmentada no es pugui exercir tampoc 
mitjançant mecanismes de cooperació o de coordinació i, per això, requereixi un grau 
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d’homogeneïtat que només pugui garantir la seva atribució a un únic titular, forçosament 
l’Estat, i quan sigui necessari recórrer a un ens supraordenat amb capacitat d’integrar 
interessos contraposats dels seus components parcials, sense oblidar el perill imminent de 
danys irreparables, que ens situa en el terreny de l’estat de necessitat (STC 102/1995, 
de 26 de juny, FJ 8)» (STC 194/2011, de 13 de desembre, FJ 5). En conseqüència, «sense 
que el recurs a la tècnica del desplaçament de competències a l’Estat, en el cas d’efectes 
extraterritorials de l’exercici de la competència executiva autonòmica, s’hagi d’assumir com 
a solució. L’Estat, en fixar els punts de connexió territorial que consideri oportuns i siguin 
conformes a la finalitat perseguida per la norma, estaria determinant, precisament, la 
comunitat autònoma a la qual en cada cas correspondria exercir les funcions d’execució a 
què la norma fa referència, i oferiria a les comunitats autònomes una regla d’atribució de 
competències que pretén evitar l’eventual conflicte d’interessos» (STC 194/2011, de 13 de 
desembre, FJ 6)» (STC 35/2012, FJ 5).

D’altra banda, la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix l’establiment de les bases 
reguladores de subvencions per mitjà d’un reial decret en els casos en què s’invoqui, com 
aquí succeeix –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 en el fet que 
la regulació de subvencions mitjançant una ordre ministerial, «pel seu rang normatiu, no 
s’avé amb les exigències formals de la normativa bàsica» (STC 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 una excepció que limita l’exercici ordinari per part de les comunitats autònomes 
de les seves competències.»

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, entre els quals 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 incardinació correcta i la congruència amb la resta de la regulació existent en la 
matèria. A banda d’això, la norma és coherent amb els principis d’eficiència, atès que la 
norma assegura la màxima eficàcia dels seus postulats per garantir que les ajudes arriben 
d’una manera àgil a tots els beneficiaris, amb la incorporació al seu si de la mateixa 
convocatòria, i de transparència atès que s’ha garantit una àmplia participació en la seva 
elaboració.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i el 
sector pesquer afectat i hi han emès un informe 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 als tràmits 
d’audiència i informació pública.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i 
Funció Pública, l’informe previ del Ministeri d’Hisenda, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 10 de novembre de 2020,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajudes als 
pescadors de vaixells pesquers espanyols que s’hagin vist afectats per mesures de 
paralització temporal de l’activitat pesquera, d’acord amb el que estableix 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, 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, i 
quan s’hagi tramitat la presentació d’un procediment de suspensió dels contractes o 
reducció de jornada que regula l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, inclòs el que 
estableixen els articles 22 i 23 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, quan la 
paralització temporal esmentada tingui lloc entre el 16 de març i el 31 de desembre 
de 2020.

2. A l’empara de la facultat que atorga l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, s’estableix la concessió directa, d’acord amb els 
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i 
eficiència establerts a l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com d’acord 
amb el que s’estableix en aquest Reial decret, i en la convocatòria d’ajudes corresponent.

3. També s’estableix, en aquest Reial decret, la convocatòria per al primer període de 
referència de paralització temporal, que s’ha fixat en la disposició addicional única entre 
el 16 de març i el 15 de juliol de 2020, si bé es pot ampliar al període comprès entre el 16 
de juliol i el 31 de desembre si les circumstàncies d’evolució de la pandèmia així ho 
aconsellen mitjançant la convocatòria corresponent disposada pel ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

4. No és aplicable la durada màxima de sis mesos d’ajuda, segons el que disposa 
l’article 33.2 del Reglament núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
maig de 2014.

Article 2. Beneficiaris de les ajudes.

1. Es poden beneficiar d’aquestes ajudes els pescadors espanyols, els nacionals 
dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, i les 
persones estrangeres que tinguin autoritzacions de residència i treball en vigor, embarcats 
en vaixells pesquers espanyols de qualsevol modalitat de pesca i amb port base a 
qualsevol de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, autoritzats per la 
Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, i que estiguin afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera com 
a conseqüència del brot de la COVID-19, quan s’hagi tramitat un procediment de suspensió 
de contractes o reducció de jornada, i que compleixin les condicions i els requisits que 
estableix aquest Reial decret.

També es poden beneficiar d’aquestes ajudes els armadors o titulars que siguin 
persones autònomes enrolades a bord de l’embarcació que compleixin els requisits exigits 
per obtenir-les.

2. Els pescadors tenen dret a optar a l’ajuda per estar inclosos en el rol del vaixell 
afectat per la paralització temporal i per complir els altres requisits establerts.
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Article 3. Requisits per obtenir les ajudes.

1. Per obtenir aquestes ajudes, els pescadors han de complir els requisits següents:

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

b) Han de figurar enrolats, en el moment de sobrevenir el cessament temporal de les 
activitats pesqueres com a conseqüència del brot de la COVID-19, a bord d’algun dels 
vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera 
inclosos en la relació certificada a aquest efecte per l’armador d’estar inclòs en el rol de 
l’embarcació, amb el vistiplau de la capitania marítima, que s’ha de presentar de conformitat 
amb l’article 7.6. No obstant això, si com a conseqüència de la situació excepcional els 
serveis de la capitania marítima no poden comprovar la vinculació dels pescadors amb el 
vaixell, s’ha de comprovar a través de la informació existent a altres registres o bases de 
dades oficials als quals les administracions gestores tinguin accés en funció de les seves 
competències.

c) Han d’estar en la situació d’alta en la Seguretat Social en el moment d’inici del 
cessament temporal i continuar amb aquesta situació mantenint ininterrompuda la relació 
laboral amb l’empresa armadora de l’embarcació en què estaven enrolats en el moment de 
sobrevenir el cessament temporal de les activitats pesqueres com a conseqüència del brot 
de la COVID-19, durant l’aturada.

d) Han de tenir un període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social 
dels treballadors del mar, almenys, de dotze mesos al llarg de la seva vida laboral.

2. Els pescadors esmentats han d’haver treballat a bord d’un vaixell pesquer espanyol 
afectat per la paralització temporal almenys 120 dies, durant els dos anys civils anteriors a 
la data de presentació de la sol·licitud.

Quan un pescador hagi començat a treballar a bord d’un vaixell pesquer espanyol 
afectat per la paralització menys de dos anys abans de la data de presentació de la 
sol·licitud, s’han de calcular els dies mínims de treball requerits per a aquest pescador com 
la proporció de 120 dies en els dos últims anys civils, de manera que els dies de treball 
exigits per al compliment d’aquest requisit són els dies resultants de dividir entre 6 els dies 
en què hagi estat en alta a la Seguretat Social en el vaixell en qüestió fins al dia anterior a 
l’inici del període de sol·licitud previst a la convocatòria corresponent.

Els dies totals d’aturada fets pels vaixells en què estaven enrolades les persones 
sol·licitants de l’ajuda els ha de proporcionar la Direcció General d’Ordenació Pesquera i 
Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, per al període comprès entre el 16 de març i el 31 de desembre de 2020, 
segons els càlculs efectuats en virtut del 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, i 
pel qual 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.

En els casos en què la Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura no pugui 
determinar els períodes o dies concrets extraordinaris d’inactivitat pesquera que 
excedeixen en l’any 2020 el període d’inactivitat de l’any de referència, els dies 
subvencionables que proporcionin s’han d’aplicar des de l’inici del procediment de 
regulació temporal d’ocupació.

3. També poden percebre les ajudes els pescadors que, amb el manteniment 
ininterromput de la seva relació laboral amb l’empresa, no figurin enrolats en el moment de 
la paralització a conseqüència d’una incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, 
una excedència o expectativa d’embarcament, el naixement i cura d’un 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 l’aturada.
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4. L’armador del vaixell ha d’haver presentat davant les autoritats laborals la 
corresponent comunicació d’inici del procediment de suspensió dels contractes o reducció 
de jornada que regula l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per motiu de la COVID-19, dels 
enrolats en l’embarcació.

La suspensió té efectes, en el supòsit d’una causa de força major, des de la data del 
fet causant de la força major, i en el supòsit de causes econòmiques tècniques, 
organitzatives o de producció a partir de la data de comunicació a l’autoritat laboral de la 
decisió de l’empresari de suspendre les relacions laborals un cop s’ha tramitat el 
procediment de suspensió, tret que sigui aplicable l’article 2.3 del Reial decret llei 18/2020, 
de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Els documents acreditatius de les situacions a què es refereix aquest apartat s’han 
d’acompanyar amb la sol·licitud de conformitat amb l’article 7.6.

Article 4. Incompatibilitat amb altres ajudes o ingressos.

1. Les ajudes per als pescadors són incompatibles amb el treball per compte propi o 
per compte d’altri de la persona beneficiària durant el període de dret de les ajudes i amb 
la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.

2. En cas que el reconeixement de l’ajuda a un pescador pugui donar lloc a una 
incompatibilitat sobrevinguda amb el reconeixement d’un dret anterior per protecció per 
desocupació, o per cessament d’activitat, o per prestació extraordinària de cessament 
d’activitat, l’Institut Social de la Marina ha de notificar aquesta circumstància a l’interessat, 
i aquest pot optar, en el termini de 10 dies des de la notificació, entre la percepció de 
l’ajuda i la protecció per desocupació o per cessament d’activitat o per la prestació 
extraordinària de cessament d’activitat, en cas que siguin persones treballadores 
autònomes.

Si en aquest termini de 10 dies des de la notificació no manifesta per escrit la seva tria 
entre les dues, s’entén que opta per percebre l’ajuda. Si l’interessat opta per percebre 
l’ajuda s’han d’efectuar les regularitzacions que siguin procedents respecte de la protecció 
per desocupació o per cessament d’activitat o per la prestació extraordinària de cessament 
d’activitat, en cas que siguin persones treballadores autònomes, concurrent amb l’ajuda 
pública per aturada temporal. Si opta per la protecció per desocupació o per cessament 
d’activitat o per la prestació extraordinària de cessament d’activitat, se li ha de denegar el 
cobrament de l’ajuda sol·licitada per incompatibilitat.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat 1, 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.

4. Les ajudes no es poden percebre durant els períodes subvencionables de les 
paralitzacions temporals de l’activitat pesquera regulats als paràgrafs 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.

5. No obstant el que indica l’apartat 4, l’apartat esmentat no és aplicable per a les 
aturades temporals que regulen els paràgrafs a), b) o c) de l’article 33.1, l’aplicació de les 
quals se circumscrigui a dies solts d’aturades.

Article 5. Finançament.

1. Les ajudes s’han de cofinançar de conformitat 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. Del total de l’ajuda concedida, la contribució a càrrec del Fons Europeu Marítim i 
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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 que indica 
l’apartat 5.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de transferir a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social la quantia que es determini a la convocatòria corresponent, 
per al finançament de les ajudes a pescadors.

3. La realització de propostes de pagament d’aquestes ajudes per part de l’Institut 
Social de la Marina queda supeditada a l’existència de finançament suficient a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social que permeti procedir a l’ordenació i la materialització dels 
pagaments mitjançant els fons que transfereixi el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
a la Tresoreria General, als quals es refereix l’apartat anterior.

4. La despesa prevista per a aquestes ajudes es pot imputar a exercicis posteriors a 
aquell en què es dicti la resolució de concessió, de conformitat amb el que preveu 
l’article 57 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i s’ha de sotmetre en cas de pagament en exercicis posteriors 
als límits que fixa l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

5. Les convocatòries de les ajudes s’han de finançar 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 6. Càlcul de l’import de l’ajuda.

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

Ajuda pescadors = DDD (dies de dret) × 50 euros

El nombre màxim de dies subvencionables no ha de ser superior al nombre màxim de 
dies laborables a efectes pesquers en el període d’aturada del vaixell comprès entre el 16 
de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en funció del període consignat a la 
convocatòria. En el cas dels tripulants que hagin percebut prestacions per desocupació, 
una prestació per cessament d’activitat o una prestació extraordinària per cessament 
d’activitat els dies d’ajuda es poden reconèixer consecutius per poder fer les 
regularitzacions que corresponguin.

2. L’Institut Social de la Marina ha de descomptar de la quantia que assenyala 
l’apartat anterior la quota del treballador a la Seguretat Social i l’ha d’ingressar a favor de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, a excepció dels casos en què la persona 
beneficiària sigui un armador o titular que sigui una persona autònoma enrolada com a 
pescador, cas en què la quantia de l’ajuda no té cap descompte en concepte de cotització. 
En tot cas, no es pot superar la quantia de 50 euros per dia.

3. L’empresari o armador del vaixell ha de mantenir els seus treballadors en situació 
d’alta en la Seguretat Social durant el període d’inactivitat a què tinguin dret, i ha d’abonar 
la quota empresarial corresponent a aquest període a càrrec seu exclusivament o, si 
s’escau, ha d’aplicar les exoneracions de la cotització 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, del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de 
l’ocupació, del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació 
de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, i del 
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

En cas que la persona beneficiària sigui un armador o titular que sigui una persona 
autònoma enrolada com a pescador, ha de romandre d’alta com a tal treballador autònom 
en la Seguretat Social durant el període d’inactivitat a què tingui dret, i ha d’abonar la 
cotització íntegra corresponent a aquest a càrrec seu exclusivament, tret que hagin 
percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat, cas en què s’han d’aplicar 
els beneficis de la cotització de l’article 17.4 del Reial decret llei 8/2020.
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Article 7. Iniciació del procediment.

1. El procediment s’inicia d’ofici mitjançant la publicació de l’extracte en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» de la convocatòria corresponent aprovada pel ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació –sense perjudici de la disposició addicional única per al primer tram de 
les ajudes–, a més de la seva publicació en la base de dades nacional de subvencions 
(BDNS) http://www.infosubvenciones.gob.es, amb la 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. La convocatòria ha de fixar el termini de presentació de les sol·licituds i el model 
de sol·licitud. El termini no pot ser inferior a deu 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 d’ajudes que preveu aquest Reial decret s’han d’adreçar al director 
provincial de l’Institut Social de la Marina, de conformitat amb el model que recull l’annex I, 
i s’han de presentar davant les direccions locals o provincials de l’Institut Social de la 
Marina, de forma electrònica a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, www.
sede.seg-social.gob.es, amb l’acreditació mitjançant un certificat electrònic o Cl@ve 
permanent, o a qualsevol dels llocs i registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, d’acord amb el que preveu l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 
de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, s’ha de prioritzar l’ús de la presentació electrònica 
de les sol·licituds a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, www.sede.seg-
social.gob.es. Així mateix, es poden presentar electrònicament a través del canal de 
comunicació obert per a l’ús sense certificat, que està ubicat a la seu electrònica de la 
Seguretat Social, «Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Social 
de la Marina)».

En el cas de no disposar d’un certificat electrònic o clau permanent, es poden presentar 
les sol·licituds a les oficines de l’Institut Social de la Marina. Per a la presentació de les 
sol·licituds a les oficines de l’Institut Social de la Marina és necessària una cita prèvia.

En el supòsit de presentació de la sol·licitud electrònicament sense un certificat, 
l’interessat ha de deixar constància expressa de la seva voluntat o consentiment a la 
tramitació del seu expedient de sol·licitud d’ajudes. Provisionalment s’admet la identitat 
declarada per l’interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer l’Institut 
Social de la Marina, a través dels mitjans ja establerts per verificar la identitat mitjançant 
l’accés al sistema SVDIR, que implementa la verificació i la consulta de les dades 
d’identitat, regulat al Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, i la verificació de dades de 
residència, regulat al Reial decret 523/2006, de 28 d’abril; així com la consulta de dades 
padronals (SECOPA) utilitzant el marc Pros@ de les aplicacions corporatives de la 
Seguretat Social i altres mitjans similars. L’Institut Social de la Marina pot consultar o 
obtenir la informació i els documents que ja estiguin en poder de les administracions 
públiques, tret que l’interessat s’hi oposi, en els termes i amb les excepcions que estableix 
l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Si com a conseqüència del tancament d’oficines públiques l’interessat no pot presentar 
el document preceptiu o observar el procediment habitual establert a aquest efecte, ha 
d’aportar documents o proves alternatius que, si s’escau, constin en poder seu de la 
concurrència dels requisits o les condicions exigits en el procediment per al reconeixement 
de les ajudes, sense perjudici de l’obligació de presentar els documents preceptius un cop 
finalitzin les mesures urgents de prevenció. Si l’interessat no té o no pot obtenir documents 
alternatius que acreditin el seu dret, es pot admetre una declaració vinculant sobre les 
dades o els documents que pretengui fer valer, sense perjudici de l’obligació de presentar 
posteriorment els documents acreditatius dels fets o les dades al·legats i la revisió de les 
prestacions reconegudes amb caràcter provisional.
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Si la sol·licitud s’ha presentat telemàticament mitjançant el canal habilitat per a l’accés 
sense certificat digital ni Cl@ve permanent, d’acord amb la sol·licitud presentada i els 
documents si s’escau aportats, la direcció provincial de l’Institut Social de la Marina ha 
d’efectuar les comprovacions corresponents, i ha de dictar la resolució provisional que 
sigui procedent, amb l’estimació o la desestimació del dret. Les direccions provincials de 
l’Institut Social de la Marina han de revisar totes les resolucions provisionals de 
reconeixement d’ajudes a pescadors adoptades sota aquest règim transitori. Si s’escau, 
s’ha d’efectuar l’abonament de les quantitats que siguin procedents després de la revisió 
oportuna. En el supòsit que després d’aquestes actuacions es desprengui que el pescador 
no té dret a l’ajuda, s’han d’iniciar les actuacions necessàries a fi de reclamar les quantitats 
percebudes indegudament.

5. Sense perjudici del tercer paràgraf de l’apartat anterior, en la resta de supòsits les 
sol·licituds han d’expressar el consentiment o l’oposició perquè l’òrgan gestor de les ajudes 
pugui comprovar o obtenir d’altres òrgans, administracions o proveïdors d’informació, per 
mitjans electrònics, les dades d’identitat de la persona sol·licitant, així com la informació 
sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el que 
disposen l’article 22.4 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, o 
sobre altres circumstàncies de les persones 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. En cas d’oposició, la persona sol·licitant ha d’aportar els documents, els 
certificats o les proves que s’exigeixen a aquest efecte. Tot això s’ha de presentar de 
conformitat amb els annexos d’aquest Reial decret.

6. La sol·licitud s’ha d’acompanyar dels documents següents:

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

b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, segons el model normalitzat de 
l’annex II a la convocatòria i ha d’incloure el compromís de mantenir-ne el compliment 
durant el període de temps inherent al procediment de concessió de l’ajuda, excepte en els 
casos en què una norma específica, nacional o europea, estableixi períodes superiors, i en 
la qual consti de manera fefaent:

1r No haver exercit cap activitat remunerada durant el període d’aturada subvencionable.
2n Estar al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament i de reembossament, 

tant amb l’Administració General de l’Estat com amb les administracions de les comunitats 
autònomes.

3r No haver estat sancionat amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions per 
incompliment de la normativa que resulti de l’aplicació en matèria d’igualtat entre homes i 
dones.

4t No ser deutor per una resolució de procedència de reintegrament de les causes 
recollides a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ni estar incurs en cap de les 
prohibicions que estableix l’article 13.2 de la mateixa Llei.

5è No haver rebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de 
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals, excepte les ajudes que puguin percebre els armadors o 
titulars que siguin persones autònomes enrolades com a pescadors als quals es refereix 
l’excepció de l’article 4. Si s’han sol·licitat i estan pendents de resolució, l’interessat ho ha 
de comunicar i es pot procedir al reintegrament total o parcial de la que se li hagi concedit.

c) En compliment de l’article 3.1.b), certificat de l’armador d’estar inclòs en el rol de 
l’embarcació, amb el vistiplau de la capitania marítima, d’acord amb el model que recull 
l’annex III en la convocatòria.

d) En compliment de l’article 3.4, documentació acreditativa de la comunicació de 
l’empresari a l’autoritat laboral de la seva decisió de suspendre els contractes de treball un 
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cop tramitat el procediment de suspensió i, en els casos de força major, la resolució de 
l’autoritat laboral.

e) En compliment de l’article 7.4, en el supòsit de presentació de la sol·licitud 
electrònicament sense certificat, l’interessat ha de deixar constància expressa de la seva 
voluntat o consentiment a la tramitació del seu expedient de sol·licitud d’ajudes aportant 
una declaració sobre la identitat de l’interessat, sense perjudici de les comprovacions que 
pugui fer l’Institut Social de la Marina, o, si com a conseqüència del tancament d’oficines 
públiques l’interessat no pot presentar el document preceptiu o observar el procediment 
habitual establert a aquest efecte, documents o proves alternatius que, si s’escau, tingui 
en poder seu de la concurrència dels requisits o les condicions exigits en el procediment 
per al reconeixement de les ajudes, sense perjudici de l’obligació de presentar els 
documents preceptius un cop finalitzin les mesures urgents de prevenció. Si l’interessat no 
té o no pot obtenir documents alternatius que acreditin el seu dret, es pot admetre una 
declaració vinculant sobre les dades o els documents que pretengui fer valer.

Sense perjudici de la documentació anterior, l’administració competent per tramitar i 
resoldre les ajudes pot requerir al sol·licitant qualsevol altre document acreditatiu de 
situacions que siguin necessàries justificar per resoldre les ajudes, en particular, la d’estar 
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 de sobrevenir el cessament temporal i acreditar un 
període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, 
almenys, de dotze mesos al llarg de la seva vida laboral.

7. Si la documentació que acompanya la sol·licitud presentada és incompleta o conté 
errors esmenables, l’òrgan instructor ha de requerir les persones sol·licitants perquè, en el 
termini de 10 dies hàbils, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmenin 
la falta o aportin els documents preceptius, amb l’advertiment que, si no ho fan, se’ls tindrà 
per desistits de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article esmentat i amb els efectes que 
preveu l’article 21.1, segon paràgraf, de la mateixa Llei.

8. Quan les sol·licituds es presentin per mitjà d’un representant, el termini que preveu 
l’article 5.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per esmenar la falta o la insuficiència 
d’acreditació de la representació, que es produeixi quan les circumstàncies del cas així ho 
requereixin, s’ha d’ampliar pel temps necessari i, almenys, a 15 dies hàbils.

Article 8. Ordenació i instrucció.

1. Les direccions provincials de l’Institut Social de la Marina, com a òrgan instructor, 
han de dur a terme totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement 
i la comprovació de les dades en virtut de les quals han de formular la proposta de 
resolució. Un cop instruït l’expedient, s’ha d’elevar una proposta de resolució al director 
provincial per a la seva resolució.

2. L’òrgan instructor pot sol·licitar tots els documents i els informes que consideri 
necessaris d’acord amb els articles 68 i 79 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

3. Vistos els objectius esmentats d’aquesta ajuda, no cal establir paràmetres 
comparatius que permetin una prelació ja que el pescador genera el seu dret d’ajuda pel 
fet d’estar en un vaixell subjecte a la tramitació d’un procediment de suspensió dels 
contractes o reducció de jornada i complir la resta dels requisits exigits.

Article 9. Resolució i notificació.

1. El director provincial corresponent de l’Institut Social de la Marina ha de dictar i 
notificar a l’interessat la resolució, per delegació del ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria corresponent en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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2. Si un cop transcorregut aquest termini no s’ha notificat la resolució, els interessats 
poden entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

3. Les notificacions i les resolucions del procediment de concessió a l’interessat 
s’han d’efectuar per mitjans electrònics d’acord amb el que disposen els articles 40 a 44 
i 88, respectivament, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4. L’òrgan concedent ha de trametre a la base de dades nacional de subvencions la 
informació sobre les ajudes atorgades en la forma establerta reglamentàriament, per 
incloure-les en el sistema nacional de publicitat de subvencions.

5. Contra la resolució que es dicti els interessats poden interposar, potestativament, 
un recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquella 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 de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que preveu la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 10. Realització del pagament.

La realització del pagament, que té caràcter extrapressupostari per a la Seguretat 
Social, l’ha d’efectuar la Tresoreria General de la Seguretat Social, a proposta de l’Institut 
Social de la Marina, entre els dies 10 i 20 del mes següent al de la notificació de la resolució 
de la concessió d’ajuda.

Article 11. Extinció de les ajudes.

Als efectes d’aquest Reial decret, el dret a l’obtenció d’aquestes ajudes s’extingeix en 
els supòsits següents:

a) Per cessar la immobilització de l’embarcació a la qual estaven vinculats els 
treballadors en el moment de la paralització.

b) Per iniciar el treballador activitats laborals per compte propi o d’altri; no obstant 
això, en cas que el treballador dugui a terme, a bord de l’embarcació a la qual estava 
vinculat en el moment de l’aturada, activitats originades per moviments del vaixell motivats 
per raons de seguretat, així com els desplaçaments del vaixell a un varador per efectuar-hi 
tasques de manteniment o reparacions, o els moviments del vaixell en els supòsits de la 
participació del vaixell en la celebració de festes marineres tradicionals durant el període 
d’aturada temporal, l’abonament del dret se suspèn pel temps que durin les activitats 
esmentades.

c) Per iniciar-se els efectes econòmics de les prestacions de Seguretat Social que 
siguin incompatibles amb el treball, amb l’excepció de les prestacions d’incapacitat 
temporal, de naixement i cura d’un menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància 
natural, cas en què l’abonament de les ajudes se suspèn durant el temps en què es 
percebin les prestacions esmentades.

d) Per extingir-se la relació laboral del treballador amb l’empresa armadora.
e) Per deixar de complir qualsevol dels requisits que van motivar el reconeixement 

del dret a les ajudes.
f) Per la defunció o la declaració de defunció de la persona beneficiària.

Article 12. Incompliments i reintegraments.

1. Si no es compleixen les condicions necessàries per a la percepció de les ajudes, 
s’ha de procedir a la devolució de les quantitats cobrades en la seva totalitat i l’interès de 
demora exigible i s’ha d’iniciar el procediment de reintegrament de l’import d’aquestes 
d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

2. Així mateix, l’Institut Social de la Marina ha de sol·licitar de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social la devolució de les quotes dels treballadors ingressades 
indegudament.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 302  Dimarts 17 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 14

3. Els possibles incompliments de les condicions imposades determinen el 
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

Article 13. Accés a la prestació per desocupació o per cessament d’activitat en el cas de 
persones treballadores autònomes.

1. Un cop finalitzat el període de percepció de l’ajuda, el treballador per compte d’altri 
únicament pot accedir a la prestació per desocupació si compleix els requisits dels articles 
266 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i s’entén com a data de cessament, si aquest es 
produeix, la de finalització de la percepció d’ajudes.

2. En el cas dels qui siguin persones treballadores autònomes, l’accés a la percepció 
de la prestació per cessament de l’activitat queda condicionat al compliment dels requisits 
dels articles 330 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Article 14. Infraccions i sancions.

Les possibles infraccions que pugui cometre la persona beneficiària s’han de graduar 
i sancionar d’acord amb el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
i del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 15. Publicitat de les ajudes.

1. La publicitat de les ajudes s’ha d’efectuar a través de la base de dades nacional de 
subvencions 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 comporta l’acceptació de la seva inclusió en la llista de 
persones beneficiàries, publicada per via electrònica, en què 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 16. Protecció de dades.

1. L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes 
que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.

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 sota la responsabilitat de 
la Sub-direcció General de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar de l’Institut Social 
de la Marina i s’han d’utilitzar per a la gestió, el control, l’avaluació i la proposta de 
pagament de l’ajuda sol·licitada.

3. La informació es pot cedir, en el marc de la utilització esmentada abans, a altres 
administracions públiques, o a empreses privades a les quals les administracions públiques 
els encarreguin treballs en relació amb la gestió, el control, l’avaluació i el 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 17. 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 parcialment 
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 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 
per aquest Servei a l’adreça web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/
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snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en els termes establerts a la Comunicació 1/2007, 
de 3 d’abril, del Servei esmentat, que s’adjunta com a annex IV en la convocatòria 
corresponent.

Disposició addicional única. Convocatòria de les ajudes per al primer tram de 
l’exercici 2020, per la paralització temporal de la flota, als pescadors amb un 
procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada, com a conseqüència 
de la COVID-19, 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 als pescadors amb un procediment de 
suspensió dels contractes o reducció de jornada que regula l’article 47 del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors de vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització 
temporal de l’activitat pesquera, a conseqüència del brot de la COVID-19.

El període de referència per a aquesta convocatòria d’ajudes és el comprès entre el 16 
de març i el 15 de juliol de 2020.

Segon. Bases reguladores.

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

Tercer. Finançament, crèdits pressupostaris i quantia total màxima de les ajudes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de transferir a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social una quantia màxima total de 3.000.000 d’euros per al 
finançament de les ajudes, 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».

2. La proposta de pagament d’aquestes ajudes queda supeditada al fet que la 
Tresoreria General de la Seguretat Social disposi de fons suficients per procedir a aquest 
pagament, en funció dels fons transferits.

3. L’import màxim de l’ajuda pot arribar al 100% de l’import subvencionable, i la 
contribució amb càrrec al Fons Europeu Marítim i de Pesca és 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.

4. La despesa prevista per a aquestes ajudes es pot imputar a exercicis posteriors a 
aquell en què es dicti la resolució de concessió, de conformitat amb el que preveu 
l’article 57 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol.

Quart. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els pescadors que compleixin els requisits 
que estableix aquest Reial decret.

Cinquè. Quantia màxima.

La quantia màxima es regeix segons el que estableix l’article 6 d’aquest Reial decret 
per al període comprès entre el 16 de març i el 15 de juliol de 2020.

Sisè. Durada.

1. Aquesta convocatòria cobreix els dies d’inactivitat subvencionables calculats 
d’acord amb el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol, des del 16 de març fins al 15 de juliol 
de 2020, tots dos inclusivament.
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2. El nombre màxim de dies subvencionables no ha de ser superior al nombre màxim 
de dies laborables a efectes pesquers en el període d’aturada del vaixell comprès entre el 
16 de març de 2020 i el 15 de juliol de 2020, tots dos inclusivament, és a dir el nombre 
màxim de dies subvencionables no ha de ser superior a 85 dies.

Setè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença a comptar des de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i és de 20 
dies hàbils a partir d’aquesta data.

Vuitè. Procediment i resolució.

1. Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació que preveu l’article 7.6 
d’aquest Reial decret.

2. L’ordenació i la instrucció del procediment s’han de dur a terme d’acord amb 
aquest Reial decret, per part dels òrgans que aquest descriu.

3. El director provincial corresponent de l’Institut Social de la Marina ha de dictar i 
notificar a l’interessat la resolució, per delegació del ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria corresponent en el «Butlletí Oficial de l’Estat», d’acord amb el que disposa 
l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’ha de notificar de conformitat amb el que 
preveu aquest Reial decret.

4. Si un cop transcorregut aquest termini no s’ha notificat la resolució, els interessats 
poden entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

5. Contra la resolució que es dicti els interessats poden interposar, potestativament, 
un recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquella 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 de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que preveu la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novè. Gestió de les ajudes per paralització temporal.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació delega en els directors provincials de l’Institut 
Social de la Marina la competència per a la tramitació, la gestió i la resolució de les ajudes 
als pescadors, quan s’hagi tramitat un procediment de suspensió dels contractes o 
reducció de jornada que regula l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors. S’ha de dur a terme amb una proposta de pagament centralitzada, l’ordenació 
i la materialització de la qual s’ha de produir a través de la caixa pagadora central de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. La Direcció General d’Ordenació Pesquera i Aqüicultura ha de proporcionar a 
l’Institut Social de la Marina la certificació de la informació per a cada vaixell dels períodes 
subvencionables, segons els càlculs efectuats en virtut del Reial decret 703/2020, de 28 
de juliol, així com de les paralitzacions temporals de l’activitat pesquera que regulen els 
paràgrafs a), b) i c) de l’article 33.1 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, pels quals no es pot reconèixer l’ajuda que 
gestiona aquest Institut als pescadors.

Desè. Incompatibilitat de les ajudes.

Les ajudes que regula aquesta convocatòria per als pescadors són incompatibles, en 
els termes que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret.

Així mateix, si es produeix alguna incompatibilitat o causes de suspensió o extinció de 
les ajudes, el beneficiari ho ha de comunicar obligatòriament a l’Institut Social de la Marina, 
i ha de presentar, si s’escau, la documentació necessària.
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Onzè. Realització del pagament.

La realització del pagament té caràcter extrapressupostari per a la Seguretat Social. 
L’ha d’efectuar la Tresoreria General de la Seguretat Social, a proposta de l’Institut Social 
de la Marina, entre els dies 10 i 20 del mes següent al de la notificació de la resolució de 
concessió de l’ajuda.

Dotzè. Lluita contra el frau.

S’ha d’aplicar al respecte el que regula aquest Reial decret.

Tretzè. Règim de recursos.

Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant el ministre d’Agricultura, Pesca, i Alimentació, en el 
termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació del seu extracte d’acord amb el 
que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o es pot impugnar 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini màxim de dos 
mesos, des de la data esmentada, 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 d’impugnació.

Catorzè. 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 final primera. Modificació del 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 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, es modifica de la manera següent:

U. L’article 16.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Els justificants bancaris i els rebuts que estableix el model de sol·licitud 
d’ajudes de conformitat amb el que disposa l’annex I s’han d’aportar a través de la 
seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació indicada a l’article 9.2 
en el termini màxim de dos mesos des de la percepció efectiva de l’ajuda en el 
compte corrent de l’armador.»

Dos. El segon paràgraf de l’apartat quart de la disposició addicional primera queda 
redactat de la manera següent:

«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 9.»
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Disposició final segona. Règim jurídic aplicable.

Aquestes ajudes es regeixen, a més de pel que particularment disposa 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, 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.

Disposició final tercera. 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 
exclusives en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i bases d’ordenació del sector pesquer, i, de la competència que en matèria de 
règim econòmic de la Seguretat Social atribueix en exclusiva a l’Estat l’article 149.1.17a de 
la Constitució espanyola.

Disposició final quarta. Modificació d’annexos.

S’habilita el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar mitjançant una 
ordre el contingut dels annexos d’aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de novembre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,  
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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ANNEX I

Unió Europea 
 
Fons Europeu Marítim i 
de Pesca (FEMP) 

 
MINISTERI 
D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL 
I MIGRACIONS 

 

 
 
 

 

SOL·LICITUD D'AJUDES A FAVOR DE TRIPULANTS-PESCADORS 
Reial decret 969/2020, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen les bases 
reguladores i la convocatòria, per al primer tram de l'exercici 2020, d'ajudes 
per la paralització temporal de la flota als pescadors amb un procediment de 
suspensió dels contractes o reducció de jornada com a conseqüència de la  
COVID-19 i pel qual es modifica el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol.  

 
1. DADES PERSONALS DEL BENEFICIARI 
 

IPF (NÚM. DE NIF, PASSAPORT O TIE) NÚM. D'AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

TIPUS VIA NOM NÚMERO ESCALA PIS PORTA 

LOCALITAT PROVÍNCIA CODI POSTAL 

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON TELÈFON MÒBIL 

 
2. DADES CODIFICADES DEL COMPTE DEL BENEFICIARI 
                        

Codi IBAN Codi de l'entitat Núm. de 
sucursal 

Dígit 
de 

control 

Núm. de 
compte 

(Signatura i segell de l'entitat financera) 
CODI BIC/SWIFT 
           

Codi de l'entitat País Localitat Oficina 
 

3. DADES DE L'EMBARCACIÓ 
NOM DEL VAIXELL MATRÍCULA FOLI 

CODI DE COMPTE DE COTITZACIÓ NIB 
 0 8               

 

4. DADES DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
 

DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 
 

OBSERVACIONS ISM 

 
Per obtenir les ajudes els tripulants de vaixells de pesca han de complir els requisits següents: 
a) Figurar enrolats en el moment de sobrevenir l'aturada a bord d'algun dels vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització 
temporal de l'activitat pesquera. Els vaixells afectats han d'estar inclosos en la relació certificada a aquest efecte per la Secretaria 
General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
b) Estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o reducció de jornada com a conseqüència del brot de la 
COVID-19. 
c) Estar en la situació d'alta en la Seguretat Social en el moment d'inici del cessament temporal i continuar amb aquesta situació amb el 
manteniment ininterromput de la relació laboral amb l'empresa armadora de l'embarcació en què estaven enrolats en el moment de 
sobrevenir el cessament temporal de les activitats pesqueres com a conseqüència del brot de la COVID-19, durant l'aturada. 
d) Acreditar 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. 
e) Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
f) Haver treballat al mar almenys durant 120 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'aquestes 
ajudes a bord d'un vaixell pesquer espanyol afectat per la paralització temporal, o el període que correspongui d'acord amb l'apartat b) de 
l'article 33.3 bis del Reglament (UE) núm. 508/2014. 
g) No ser deutors per una resolució de procedència de reintegrament i no haver estat inhabilitats per una sentència ferma per obtenir 
subvencions. 

 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE L'INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA DE .......... CODI D'IDENTIFICACIÓ 

 Espai per posar-hi el segell del registre 

INSTITUT SOCIAL 
DE LA MARINA 
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PROTECCIÓ DE DADES. Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passen a 
formar part d'un tractament que efectua l'Institut Social de la Marina de conformitat amb el Reglament general de 
protecció de dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és l'acompliment de les funcions 
derivades de la sol·licitud i, si s'escau, la cessió a òrgans o organismes de les administracions públiques en els termes 
establerts legalment. Té dret a l'accés, la rectificació, l'oposició o la supressió de les seves dades a la Sub-direcció 
General de Seguretat Social, Institut Social de la Marina, a l'adreça c/ Gènova, 24, 28004 Madrid, o a la direcció provincial 
corresponent. 

 
 

a) Autorització expressa a l'òrgan gestor per comprovar o obtenir: 
 

Les dades d'identitat de la persona sol·licitant mitjançant una consulta al sistema de 
verificació de dades d'identitat que preveu l'apartat 3 de l'article únic del Reial 
decret 522/2006, de 28 d'abril. 

 

Els certificats que acreditin estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals i 
de seguretat social, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'organisme 
foral corresponent, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

Les dades que acreditin els requisits exigits i les situacions d'incompatibilitat, 
suspensió i extinció, necessàries per resoldre la sol·licitud, de l'Administració de la 
Seguretat Social, i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, o de qualsevol altre 
organisme o Administració pública. 

 

La no comissió de frau i la percepció de subvencions, mitjançant una consulta a la 
base de dades nacional de subvencions. 

 

 
En el supòsit de no prestar l'autorització s'ha de presentar la documentació acreditativa corresponent. 

 
b) Certificat de l'armador d'estar inclòs en el rol de l'embarcació, amb el vistiplau de la capitania marítima, 

segons l'annex III. 
 

c) Documentació acreditativa de la suspensió dels contractes de treball o la reducció de jornada per causa de 
força major, amb la resolució de l'autoritat laboral. 

 
d) Declaració responsable de la persona sol·licitant, segons l'annex II. 

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

 
f) Altres ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................ 

 , de  de 20 
EL SOL·LICITANT 

 
 

Signat: 

 
 

OBSERVACIONS ISM: 
 
 

Signatura del/de la funcionari/ària: .................................................................. 

DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR AMB LA SOL·LICITUD 
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ANNEX II

Mesures dirigides a pescadors per paralització temporal de l'activitat pesquera (s'ha d'emplenar) 

PROTECCIÓ DE DADES. Aquest model recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passen a formar part 
d'un tractament efectuat per l'Institut Social de la Marina de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 
2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és l'acompliment de les funcions derivades de la sol·licitud i, si 
s'escau, la cessió a òrgans o organismes de les administracions públiques en els termes establerts legalment. Té dret a 
l'accés, la rectificació, l'oposició o la supressió de les seves dades a la Sub-direcció General de Seguretat Social, Institut Social 
de la Marina, a l'adreça c/ Gènova, 24, 28004 Madrid, o a la direcció provincial corresponent. 

Unió Europea 
 
Fons Europeu Marítim i 
de Pesca (FEMP) 

 
MINISTERI 
D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL 
I MIGRACIONS 

 
 
 
 

 
 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

Identificació del signant: 
 

Nom: ___________________________  Cognoms:    

NIF: ________________ Domicili:     
 
 

En el seu propi nom 

En representació de (identificació empresa, entitat, etc.)  __________________________________________   

NIF: _________________ Domicili:     

Que ha sol·licitat ajuda pública cofinançada pel FEMP (Reglament (UE) 508/2014, modificat pel Reglament 
560/2020), en el marc de la convocatòria del Reial decret 969/2020, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen les 
bases reguladores i la convocatòria, per al primer tram de l'exercici 2020, d'ajudes per la paralització temporal de la 
flota als pescadors amb un procediment de suspensió dels contractes o reducció de jornada com a conseqüència 
de la COVID-19 i pel qual es modifica el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol. 

 
FA LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE: 

 

No haver exercit cap activitat remunerada durant el període d'aturada subvencionable. 
 

Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament i de reembossament, tant amb l'Administració General de l'Estat com 
amb les administracions de les comunitats autònomes. 

 

No haver estat sancionat amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions per l'incompliment de la normativa que sigui aplicable 
en matèria d'igualtat entre homes i dones. 

 

No ser deutor per una resolució de procedència de reintegrament de les causes que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, ni estar incurs en cap de les prohibicions que estableix l'article 13.2 de la mateixa Llei. 

 

No haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, excepte les ajudes que puguin 
percebre els armadors o titulars autònoms enrolats com a tripulants als quals es refereix l'excepció de l'article 4 del Reial decret esmentat. 

 
En el supòsit que hagi estat sancionat o condemnat en ferm per alguna de les causes exposades en aquesta declaració, 
s'ha d'identificar amb una còpia de la resolució sancionadora o la sentència condemnatòria. 

 
I ES COMPROMET: 

 
1. A mantenir-ne el compliment durant el període de temps inherent al procediment de concessió de l'ajuda, excepte en els casos en què 
una norma específica, nacional o europea, estableixi períodes superiors. 

 
 ,  de   de  20 

 
 
 

Signat: 
 

INSTITUT SOCIAL 
DE LA MARINA 
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ANNEX III

 
 
 

VISTIPLAU DESPATX DE VAIXELLS O 
AUTORITAT 

CONSULAR (si hi ha observacions, s'han de 
diligenciar al dors) 

Unió Europea 
 
Fons Europeu Marítim i 
de Pesca (FEMP) 

 
 
MINISTERI 
D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL 
I MIGRACIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. DADES DE L'EMBARCACIÓ 

NOM DEL VAIXELL  MATRÍCULA FOLI 

CODI DE COMPTE DE COTITZACIÓ GRUP DE COTITZACIÓ: 1 2A 2B 3 (s'ha de 
marcar 
el que escaigui) 

NIB 

0 8              

ARMADOR NIF 

DOMICILI DE L'EMPRESA CIF 

LOCALITAT CODI POSTAL 

ENTITAT ASSEGURADORA 

 
2. DADES DELS TREBALLADORS 

COGNOMS NOM NIF NÚM. DE SEG. 
SOCIAL 

GRUP 
COTITZ. 

BASE MES 
ANTERIOR 
CONT. 
COM. 

BASE MES 
ANTERIOR 
CONT. 
PROF. 

. 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
.........................................................................................................., amb NIF ..............................................., en qualitat d' 
armador/patró/representant legal del vaixell esmentat, i com a mandatari dels tripulants, declara que la relació de treballadors 
(s'ha de ratllar 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 hi ha en poder de l'autoritat marítima competent per al despatx de vaixells. 

 
 

.........................................., .......... de  .................................... de 20...... 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE L'ARMADOR D'ESTAR INCLÒS EN EL ROL 
DE L'EMBARCACIÓ 

REIAL DECRET 969/2020, DE 10 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES 
REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA, PER AL PRIMER TRAM DE L'EXERCICI 2020, D'AJUDES 
PER LA PARALITZACIÓ TEMPORAL DE LA FLOTA ALS PESCADORS AMB UN PROCEDIMENT DE 
SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES O REDUCCIÓ DE JORNADA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
COVID-19 I PEL QUAL ES MODIFICA EL REIAL DECRET 703/2020, DE 28 DE JULIOL. 

INSTITUT SOCIAL 
DE LA MARINA 
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ESPAI RESERVAT PER A LA DILIGÈNCIA D’OBSERVACIONS I L’ACREDITACIÓ DE L’ARRIBADA 
DEL VAIXELL A PORT, DEL DESPATX DE VAIXELLS  

O, SI S’ESCAU, AUTORITAT CONSULAR. 
 
 

DIA D’ENTRADA DEL VAIXELL AL PORT: ……/……/…..… 
 

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

OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PROTECCIÓ DE DADES. Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passen a formar 
part d'un tractament que efectua l'Institut Social de la Marina de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades 
(UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és l'acompliment de les funcions derivades de la sol·licitud i, si 
s'escau, la cessió a òrgans o organismes de les administracions públiques en els termes establerts legalment. Té dret a l'accés, 
la rectificació, l'oposició o la supressió de les seves dades a la Sub-direcció General de Seguretat Social, Institut Social de la 
Marina, a l'adreça c/ Gènova, 24, 28004 Madrid, o a la direcció provincial corresponent. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT L’ANNEX III 
 
 

- S’han d’emplenar de manera llegible totes les dades corresponents a l’embarcació, i s’ha de guardar una 
diligència especial a consignar correctament les dades relatives al NIF de l’empresa, el grup de cotització, 
l’art de pesca i el codi de compte de cotització de l’empresa. S’han de presentar tants annexos III com 
codis de compte de cotització tingui el centre de treball (vaixell). 
 

 
- S’han de consignar les dades personals de tots els treballadors enrolats reglamentàriament en la data de 

la paralització d’activitats, i és imprescindible que la dada del NIF sigui completa (inclosa la lletra 
corresponent) i que el núm. de Seguretat Social es consigni correctament i completament (inclosos els 
dígits de control). 
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ANNEX IV

Comunicació 1/2017, de 6 d’abril, sobre la manera com poden procedir les persones 
que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat 
en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec 

a fons procedents de la Unió Europea

L’article 125 del Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons 
Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals 
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons 
de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, disposa a l’apartat 4.c) que, en el seu 
àmbit d’aplicació, «l’autoritat de gestió (...) ha d’aplicar mesures antifrau eficaces i 
proporcionades, tenint en compte els riscos detectats», i hi ha disposicions similars en la 
normativa reguladora de la resta de fons europeus.

La detecció del frau exigeix la posada en marxa per part de les autoritats competents 
d’una sèrie de mesures que abordin aquest fenomen de manera coordinada i integral, atès 
que cap mesura pot ser útil i eficaç per a aquesta finalitat de manera aïllada.

En aquest sentit, és clar que qualsevol mecanisme de detecció del frau que puguin 
implantar els òrgans competents s’aplica sobre la informació de què aquests òrgans 
disposen en cada moment. Aquesta informació, en un grau més gran o més petit, sempre 
és inferior a la informació total existent, especialment en els casos en què concorrin 
conductes tendents a l’ocultació dels fets de què es tracti per part de les persones 
responsables. En aquests supòsits, per detectar el frau és imprescindible la col·laboració 
de les persones que tinguin coneixement dels fets esmentats i que de bona fe els vulguin 
posar en coneixement de l’Administració perquè les autoritats competents portin a terme 
les actuacions que corresponguin.

No obstant això, la inexistència de canals específics i formalitzats a través dels quals 
posar en coneixement de les autoritats competents els fets que puguin ser constitutius de 
frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb fons europeus 
dificulta a les persones que tenen coneixement dels fets el trasllat d’aquesta informació a 
les autoritats esmentades.

A això també contribueix la pluralitat d’òrgans i entitats que, en funció del tipus de frau 
o irregularitat, poden tenir competència per a la investigació dels fets i per a l’exigència de 
les responsabilitats que corresponguin en cada cas, així com la seva dispersió.

Tot això té com a conseqüència que moltes vegades les persones que tenen 
coneixement d’informació rellevant sobre fets que poden ser constitutius de frau o 
irregularitat desconeixen la manera com han de procedir per posar aquesta informació en 
coneixement de l’Administració, l’entitat o l’òrgan al qual l’han de trametre, els requisits que 
han de complir, les conseqüències d’aquesta tramesa i el tractament que es donarà a la 
informació tramesa, la qual cosa implica per a aquestes persones un desincentiu pel que 
fa a la tramesa d’aquesta informació.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’article 74 del Reglament (UE) 1303/2013 
esmentat estableix a l’apartat 3 que «els estats membres han de garantir que es posin en 
pràctica mesures eficaces per a l’examen de les reclamacions relacionades amb els fons 
estructurals i d’inversió europea».

A la vista de tot això, amb la finalitat de facilitar la tramesa a les autoritats competents 
de qualsevol informació rellevant en relació amb fets que puguin ser constitutius de frau o 
irregularitat, i als efectes de centralitzar i coordinar la recepció d’aquesta informació i la 
seva posterior anàlisi i tramesa a l’òrgan que correspongui, el Servei Nacional de 
Coordinació Antifrau ha habilitat un canal específic que poden utilitzar les persones que 
tinguin coneixement d’informació d’aquest tipus i que la vulguin posar en coneixement de 
l’Administració a l’efecte que les autoritats competents puguin dur a terme les actuacions 
que correspongui en cada cas.
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L’objectiu d’aquesta Comunicació és precisament informar sobre l’establiment d’aquest 
canal i fixar una sèrie d’orientacions generals sobre el seu funcionament, i donar certesa a 
les persones que el vulguin utilitzar i coordinar l’actuació en aquesta matèria de les 
autoritats encarregades de la gestió de fons europeus.

Aquesta Comunicació no exhaureix les mesures necessàries per aconseguir un 
tractament adequat d’aquesta matèria, i s’ha de completar amb mesures addicionals com 
ara l’establiment de mecanismes de protecció dels informants i l’atribució centralitzada a 
un òrgan especialitzat de l’Administració de veritables facultats d’investigació administrativa 
en relació amb les informacions que es rebin a través del canal que estableix aquesta 
Comunicació, dues mesures que requereixen les reformes de caràcter legislatiu 
corresponents, que el Servei Nacional de Coordinació Antifrau ha de promoure en l’exercici 
de les seves funcions però que no poden ser objecte d’una comunicació d’aquesta 
naturalesa.

Finalment, la disposició addicional 25a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, estableix a l’apartat 2.a) que correspon al Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau «promoure els canvis (...) administratius necessaris per protegir els interessos 
financers de la Unió Europea», i aquest és el fonament normatiu en què s’emmarca el 
contingut d’aquesta Comunicació i l’establiment del canal per a la tramesa d’informació a 
què fa referència.

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Comunicació té per objecte l’establiment d’orientacions sobre la manera 
com poden procedir les persones que tinguin coneixement de fets que puguin ser 
constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment 
o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, i que ho vulguin posar en 
coneixement de l’Administració a l’efecte que les autoritats competents puguin dur a terme 
les actuacions necessàries per a la investigació o la verificació d’aquests fets, i, si s’escau, 
per a la tramitació dels procediments establerts legalment a l’efecte d’exigir les 
responsabilitats que en cada cas siguin procedents.

2. Tenint en compte l’àmbit de les funcions que atribueix al Servei Nacional de 
Coordinació Antifrau la seva normativa reguladora, aquesta Comunicació s’ha d’entendre 
aplicable tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic i local, i independentment de la 
naturalesa pública o privada de la persona o entitat beneficiària dels fons.

Així mateix, aquesta Comunicació s’ha d’entendre també referida a les despeses que 
gestioni directament la Comissió Europea, quan aquestes es realitzin en territori nacional 
o es tracti d’ajudes de les quals siguin beneficiàries persones o entitats ubicades en aquest 
territori.

Segon. Canal específic establert pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau.

A l’efecte de facilitar la tramesa a les autoritats competents de qualsevol informació 
rellevant en la lluita contra el frau als interessos financers de la Unió Europea, i en el marc 
de les funcions de coordinació que corresponen al Servei Nacional de Coordinació Antifrau 
en aquest àmbit, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser 
constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment 
o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar els fets en 
coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau per mitjans electrònics a través 
del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei a l’adreça web http://www.igae.pap.
minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i s’ha de generar un avís de 
transmissió correcta de la informació.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 302  Dimarts 17 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 26

Així mateix, i sempre que excepcionalment no sigui possible la utilització d’aquests 
mitjans electrònics, els fets es poden posar en coneixement del Servei Nacional de 
Coordinació Antifrau en suport paper mitjançant l’enviament de la documentació en un 
sobre tancat a l’adreça postal següent:

Servei Nacional de Coordinació Antifrau
Intervenció General de l’Administració de l’Estat
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
Carrer María de Malina, 50, planta 12. 28006 - Madrid

En aquest últim cas, s’ha de comunicar a la persona que hagi tramès la informació que 
el Servei esmentat l’ha rebuda i que se li donarà el tractament que estableix aquesta 
Comunicació.

Tercer. Contingut de la informació que es trameti al Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau.

1. La informació que es trameti al Servei Nacional de Coordinació Antifrau a través 
dels mitjans que estableix l’apartat segon ha de contenir una descripció dels fets de la 
manera més concreta i detallada possible, i ha d’identificar, sempre que sigui possible, les 
persones que hi hagin participat; els negocis, les convocatòries, els instruments o els 
expedients afectats per la presumpta irregularitat o frau; la data certa o aproximada en què 
els fets es van produir; els fons europeus afectats; l’òrgan o entitat que hagi gestionat les 
ajudes; i els òrgans o entitats als quals, addicionalment i si s’escau, s’hagi tramès la 
informació.

Així mateix, s’ha d’aportar qualsevol documentació o element de prova que faciliti la 
verificació dels fets comunicats i la realització de les actuacions que corresponguin en 
relació amb aquests.

2. La persona que trameti la informació s’ha d’identificar mitjançant el seu número de 
NIF i els seus nom i cognoms, i ha d’indicar així mateix una adreça de correu electrònic o, 
si no, una adreça postal, a través de la qual el Servei Nacional de Coordinació Antifrau es 
pugui comunicar amb aquesta persona.

Quan la informació es trameti al Servei Nacional de Coordinació Antifrau en suport 
paper, hi han de constar les dades d’identificació de la persona informant, amb la seva 
corresponent signatura.

Quart. Actuacions que ha de dur a terme el Servei Nacional de Coordinació Antifrau.

1. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau ha d’analitzar la informació rebuda a 
l’efecte de determinar el tractament que se li hagi de donar, i ha d’efectuar les verificacions 
i les actuacions que consideri necessàries en el marc de les facultats que li atribueixen les 
disposicions normatives aplicables.

A aquests efectes, pot sol·licitar la documentació o la informació addicional que 
consideri oportú, tant a la persona que hagi posat en coneixement seu la informació inicial 
com als òrgans o entitats que puguin disposar de la documentació o la informació 
addicional que sigui necessària.

2. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau no ha de donar curs a la informació 
rebuda en els supòsits següents:

a) Quan els fets comunicats no afectin projectes o operacions finançats amb càrrec 
a fons procedents de la Unió Europea, la qual cosa s’entén sense perjudici de la possibilitat 
de trametre la informació a l’òrgan o entitat competent per raó de la matèria per a la seva 
anàlisi o investigació.

b) Quan no constin en la informació rebuda les dades d’identificació de la persona 
que l’hagi tramès, en els termes que estableix l’apartat tercer.
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c) Quan ja s’hagin arxivat sobre el fons altres actuacions anteriors derivades 
d’informació rebuda sobre els mateixos fets o similars, sense que s’aporti cap element 
rellevant addicional.

d) Quan l’escassetat de la informació tramesa, la descripció excessivament genèrica 
i inconcreta dels fets o la falta d’elements de prova subministrats no permetin al Servei 
Nacional de Coordinació Antifrau efectuar una verificació raonable de la informació rebuda 
i una determinació mínima del tractament que s’hagi de donar als fets comunicats, atenent 
els mitjans de què disposa aquest Servei.

e) Quan la informació rebuda sigui manifestament infundada.
f) Quan, efectuada l’anàlisi a què es refereix el punt anterior d’aquest apartat, el 

Servei Nacional de Coordinació Antifrau entengui de manera motivada que els fets 
comunicats no són constitutius de cap frau ni irregularitat.

En tot cas, quan no es doni curs a la informació rebuda com a conseqüència del que 
disposa aquest punt, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la persona que hagi 
tramès la informació inicial, i s’ha d’indicar la causa que motiva aquesta forma de procedir, 
a l’efecte que aquella pugui dur a terme les actuacions que consideri oportunes.

3. Quan, un cop efectuada l’anàlisi a què fa referència el punt 1 d’aquest apartat, el 
Servei Nacional de Coordinació Antifrau entengui que els fets comunicats poden ser 
constitutius d’un frau o irregularitat que afecti els interessos financers de la Unió Europea, 
ha d’elaborar un informe en què ha de posar de manifest els fets analitzats i la seva opinió 
motivada respecte del tractament que se’ls hagi de donar de conformitat amb les 
disposicions normatives aplicables.

Aquest informe s’ha de trametre, juntament amb la informació rebuda de l’informant i 
les actuacions dutes a terme per aquest Servei, a l’òrgan que en cada cas sigui competent 
per tramitar els procediments o dur a terme les actuacions addicionals que corresponguin 
en funció del tipus de frau o irregularitat de què es tracti.

4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i atenent la gravetat dels fets 
comunicats, les facultats necessàries per procedir-ne a la verificació, els mitjans de què 
disposi el Servei Nacional de Coordinació Antifrau en cada moment i la resta de 
circumstàncies concurrents en cada cas, aquest Servei en qualsevol moment pot remetre 
directament les actuacions a l’òrgan competent a què fa referència l’apartat esmentat.

Així mateix, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau pot remetre les actuacions en 
qualsevol moment a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau quan entengui que la 
informació rebuda pot ser d’interès per a aquesta Oficina de cara a l’obertura de la 
investigació corresponent i, per les circumstàncies que assenyala paràgraf anterior, 
entengui que aquesta pot efectuar d’una manera més eficaç l’anàlisi i la verificació dels fets 
comunicats.

5. La tramesa de les actuacions a l’òrgan competent de conformitat amb el que 
disposen els dos apartats anteriors l’ha de comunicar el Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau a la persona que hagi tramès la informació.

Cinquè. Garantia de confidencialitat.

1. El personal del Servei Nacional de Coordinació Antifrau ha de guardar el secret 
degut respecte de qualsevol informació de què tingui coneixement com a conseqüència del 
que disposa aquesta Comunicació, i no pot utilitzar aquesta informació per a finalitats 
diferents de les que aquesta estableix.

2. Excepte quan la persona que hagi comunicat la informació sol·liciti expressament 
el contrari, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau ha de guardar una confidencialitat 
total respecte de la seva identitat, de manera que aquesta no s’ha de revelar a cap persona.

Amb aquesta finalitat, a l’informe a què fa referència el punt 3 de l’apartat quart i a totes 
les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que porti a 
terme el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, s’han d’ometre les dades relatives a la 
identitat de la persona que hagi tramès la informació, així com qualssevol altres que puguin 
conduir totalment o parcialment a la seva identificació.
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Així mateix, quan, de conformitat amb el que estableix l’apartat quart, el Servei 
Nacional de Coordinació Antifrau traslladi les actuacions a altres òrgans perquè aquests 
tramitin els procediments que corresponguin, el que disposa el paràgraf anterior és 
aplicable a la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti 
d’òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment 
judicial de què es tracti exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la 
persona informant s’ha de comunicar únicament a les persones o òrgans als quals sigui 
imprescindible.

Finalment, i en la mesura en què la normativa reguladora del procediment de què es 
tracti així ho permeti, ha de ser el mateix Servei Nacional de Coordinació Antifrau qui dugui 
a terme davant l’òrgan al qual s’hagin remès les actuacions els tràmits necessaris perquè 
aquest procediment es pugui desenvolupar adequadament, de manera que, si s’escau, la 
comunicació entre aquest òrgan i la persona que hagi tramès la informació al Servei 
esmentat es dugui a terme a través d’aquest, a l’efecte de garantir la confidencialitat de la 
identitat d’aquella.

3. El que disposa l’apartat anterior no és aplicable quan la persona que hagi tramès 
la informació al Servei Nacional de Coordinació Antifrau hagi actuat de mala fe, cas en què 
el Servei ha de valorar promoure la realització de les actuacions que siguin procedents 
d’acord amb les disposicions aplicables.

Sisè. Difusió del contingut d’aquesta Comunicació.

1. Als efectes de dotar de difusió aquesta Comunicació i facilitar-ne el coneixement 
per part de les persones que potencialment puguin tenir coneixement de fets que puguin 
ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb 
fons procedents de la Unió Europea, es recomana a les autoritats amb competències en la 
gestió dels diferents fons europeus que adoptin mesures adequades per a la consecució 
d’aquesta finalitat.

2. Amb aquesta finalitat, i sense perjudici d’altres mesures que es puguin adoptar, és 
convenient que les autoritats esmentades instrueixin els òrgans i entitats encarregats de la 
tramitació i la gestió de les diferents ajudes perquè incloguin, a totes les convocatòries 
d’ajudes susceptibles de ser finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, una 
referència expressa a la possibilitat de comunicar al Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau, en els termes que estableix aquesta Comunicació, els fets que puguin ser 
constitutius de frau o irregularitat, així com, sempre que sigui possible, adjuntar una còpia 
d’aquesta com a annex a la convocatòria de què es tracti.

A aquest efecte, es pot incloure en les convocatòries esmentades un paràgraf o article 
amb la redacció següent:

«Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau 
o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb 
càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d’aquesta convocatòria pot posar 
els fets 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 per aquest Servei a l’adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/
sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 
1/2017, de 3 d’abril, del Servei esmentat, que s’adjunta com a annex a aquesta 
convocatòria.»

Així mateix és recomanable que el que disposa el paràgraf anterior s’apliqui també als 
procediments de contractació pública dels contractes que siguin susceptibles de ser 
finançats amb càrrec a fons de la Unió Europea, de manera que els plecs de clàusules 
administratives particulars o els documents contractuals que es considerin oportuns en 
funció del procediment aplicable continguin una referència anàloga a la que assenyala el 
paràgraf anterior.

3. D’altra banda, i a l’efecte de reforçar el compliment de les obligacions que la 
normativa europea imposa a les autoritats de gestió en matèria de prevenció i detecció del 
frau als interessos financers de la Unió Europea, les autoritats esmentades han de valorar 
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la conveniència de dur a terme les actuacions necessàries perquè les descripcions dels 
sistemes de gestió i control dels diferents programes operatius, o els documents anàlegs 
que corresponguin de conformitat amb la normativa reguladora de cada fons, incloguin una 
referència expressa a la possibilitat de comunicar al Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau els fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat, així com una descripció 
resumida dels aspectes procedimentals que conté aquesta Comunicació en relació amb la 
tramesa de la informació al Servei esmentat i el tractament per part d’aquest de la 
informació rebuda.

4. Amb aquesta mateixa finalitat, és recomanable que les autoritats esmentades 
duguin a terme les actuacions necessàries perquè tant aquestes com els òrgans i entitats 
encarregats de la tramitació i la gestió de les diferents ajudes incloguin a les seves 
respectives pàgines web, i a les aplicacions informàtiques de gestió dels diferents fons i 
programes, un apartat específic que contingui la informació que assenyala el punt 3 i en 
què s’inclogui un enllaç directe al canal específic habilitat pel Servei Nacional de 
Coordinació Antifrau que esmenta l’apartat segon, a l’efecte de facilitar la tramesa 
d’informació a aquest Servei des d’aquelles aplicacions i pàgines web.

Setè. Resolució dels dubtes que pugui plantejar el contingut d’aquesta Comunicació.

El canal habilitat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau a què fa referència l’apartat 
segon es pot utilitzar, amb caràcter previ a l’eventual tramesa d’informació, per plantejar a 
aquest Servei les qüestions que suscitin dubtes en relació amb la forma i els requisits amb 
què la informació s’ha de trametre a través d’aquell, amb el tractament que se li donarà i, en 
general, amb qualsevol aspecte relatiu al contingut d’aquesta Comunicació.

Vuitè. Informació relativa a fets que afectin els ingressos del pressupost de la Unió 
Europea.

Aquesta Comunicació no és aplicable als casos en què la informació de què s’hagi 
tingut coneixement es refereixi a drets duaners o a la resta d’ingressos del pressupost de 
la Unió Europea la competència dels quals correspongui a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

En aquests casos, la tramesa a l’Administració d’aquesta informació s’ha d’efectuar a 
través dels canals i els procediments que estableixen l’article 114 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, i la resta de normativa tributària que pugui ser aplicable.

Novè. Compatibilitat amb els canals i els procediments que estableixen altres 
disposicions.

A l’efecte de posar en coneixement de les autoritats competents els fets que puguin ser 
constitutius de frau o irregularitat, el que disposa aquesta Comunicació s’entén sense 
perjudici de la possibilitat d’utilitzar els canals i els procediments que preveuen les 
disposicions normatives que siguin aplicables en cada cas, i, en particular, els que preveu 
la normativa reguladora del procediment judicial penal.
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