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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11346 Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les 

persones treballadores del sector maritimopesquer.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen aquesta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione:

PREÀMBUL

I

El treball marítim i pesquer està caracteritzat per una sèrie de notes diferenciadores 
que s’aparten, substancialment, d’aquelles que defineixen i propicien l’aplicació de 
mecanismes protectors a altres col·lectius professionals: l’espai físic en què es duu a 
terme l’activitat, la duresa de les condicions de vida a bord, el prolongat aïllament de les 
tripulacions, l’allunyament de la llar familiar, les elevades taxes de morbiditat i sinistralitat, 
etc., així com el caràcter estacional del treball i l’existència d’una retribució a la part.

Sobre la base de l’anterior, el legislador va prendre en consideració el caràcter especial 
de l’activitat maritimopesquera i li va atorgar aquest qualificatiu, amb vista a l’adequada 
aplicació dels beneficis de la Seguretat Social. Així, la Llei 193/1963, de 28 de desembre, 
sobre bases de la Seguretat Social, en el número 11 de la base tercera va preveure, com 
un dels règims especials que havien de ser regulats específicament, el dels Treballadors 
del Mar.

Posteriorment, el text articulat primer de l’esmentada Llei sobre bases de la Seguretat 
Social, aprovat pel Decret 907/1966, de 21 d’abril, contempla en l’article 10.2, entre els 
règims especials de la Seguretat Social, el dels Treballadors del Mar. En l’apartat 4 
estableix que es regirà per les lleis específiques que es dicten a aquest efecte, i la seua 
regulació haurà de tendir a l’homogeneïtat amb el Règim General.

En compliment d’aquest mandat, la Llei 116/1969, de 30 de desembre, regulava el 
règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. Posteriorment, pel Decret 
2864/1974, de 30 agost, s’aprova el text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 
24/1972, de 21 de juny, per la qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar, amb la finalitat fonamental d’aconseguir per a les persones 
treballadores del mar un grau de protecció social semblant al de les persones treballadores 
d’altres sectors.

Les circumstàncies assenyalades del treball en el mar, junt amb d’altres com poden ser 
l’extraterritorialitat del treball marítim, la dispersió del col·lectiu, l’estacionalitat de les 
campanyes, el caràcter hostil i imprevisible del medi on s’exerceix l’activitat, etc., 
conformen, a més, un marc laboral en què, junt amb les prestacions de Seguretat Social, 
es fa necessària la definició i posada en marxa de programes específics per al sector 
maritimopesquer, en el marc d’un model de protecció diferenciat pel seu caràcter específic 
i integral.

Aquesta protecció social integral de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer la presta un únic organisme, l’Institut Social de la Marina, que duu a 
terme una doble missió dirigida a aquestes persones treballadores: és l’organisme 
encarregat de la protecció i problemàtica social del sector maritimopesquer i actua com a 
entitat gestora del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
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Així, l’article primer de la Llei de 18 d’octubre de 1941, per la qual es reorganitza 
l’Institut Social de la Marina, estableix que la finalitat essencial d’aquest organisme és 
atendre amb la màxima sol·licitud les persones treballadores del mar i afavorir-ne el 
millorament moral, professional i economicosocial.

El mateix text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, 
en l’article 44 regula determinats serveis socials dirigits a les persones treballadores del 
mar i que s’incardinarien en aquesta protecció social integral d’elles, com poden ser 
l’ocupació i l’acció formativa, els reconeixements mèdics periòdics, els hostalatges, etc., 
que, en aquell moment, es consideraven inclosos dins d’un concepte ampli de Seguretat 
Social.

D’altra banda, l’Institut Social de la Marina ha assumit, en la seua qualitat d’organisme 
encarregat de la protecció social de les persones treballadores del sector maritimopesquer, 
determinades competències i funcions dirigides al millorament professional i 
economicosocial d’aquestes persones treballadores, que han vingut imposades per la 
ratificació, per part d’Espanya, de determinats convenis de l’Organització Internacional del 
Treball, així com per l’aplicació de normativa específica del sector marítim.

Aquesta protecció social més específica de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer, que excedeix la mateixa Seguretat Social i que comprén no sols les 
persones treballadores que exerceixen la seua activitat en aquest sector, sinó també les 
que pretenen accedir-hi, no ha tingut mai un marc jurídic uniforme, com sí que ha ocorregut 
amb la regulació del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, 
continguda en el text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de 
juny.

II

Fins al present moment han sigut diverses les disposicions amb rang legal que han 
alterat el contingut del text aprovat en 1974, a fi de fer una nova redacció dels diferents 
articles, afegir-ne algun de nou o procedir a derogar-lo en els casos en què així ha sigut 
necessari. Tot això amb l’objectiu d’adequar la norma a la realitat existent en cada moment.

D’altra banda, les modificacions legislatives operades sobre el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social han incidit així mateix sobre el contingut del text de 1974. 
Respecte d’això cal destacar la modificació de la concepció dels serveis socials que 
formen part de l’acció protectora de la Seguretat Social operada pel Reial Decret Llei 
36/1978, de 16 de novembre, sobre gestió institucional de la Seguretat Social, la salut i 
l’ocupació, de la qual queden fora prestacions i serveis que presta l’Institut Social de la 
Marina, com els corresponents a l’acció formativa, medicina preventiva, etc.

Pareix, per tant, que ha arribat el moment de fer un pas més en aquest procés 
d’adequació normativa i procedir a la reelaboració d’un nou text legal que regule tant el 
règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar com la resta de prestacions 
i serveis gestionats per l’Institut Social de la Marina com a entitat encarregada de la 
protecció i problemàtica social del sector maritimopesquer.

Són diverses les raons que aconsellen executar aquesta actuació institucional: 
l’obsolescència del text vigent regulador del règim especial, la ja referida profusió normativa 
dictada amb posterioritat a l’entrada en vigor del text refós de 1974, la complexitat del 
règim especial, especialment apreciable en matèries com el camp d’aplicació, la cotització 
i l’acció protectora, amb especial atenció a la prestació de jubilació, la coexistència en un 
mateix règim de Seguretat Social de persones treballadores per compte d’altri i de 
persones treballadores per compte propi o autònomes, als quals cal afegir, per tant, la 
figura de la persona treballadora assimilada, que afigen una major complexitat, si és 
possible, a la definició de la persona treballadora del mar a efectes protectors, així com la 
inexistència d’una norma amb rang legal que regule les prestacions i serveis dirigits a les 
persones treballadores del sector maritimopesquer i que van més enllà de les prestacions 
de Seguretat Social.

Així mateix, la quantitat i varietat de les normes reglamentàries dictades en execució i 
desplegament del vigent text refós exigeixen una actualització del seu contingut, a fi de 
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mantindre el principi de congruència normativa i la necessitat d’adequar la normativa 
específica del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i de les 
distintes prestacions no incloses en el sistema de la Seguretat Social a la realitat social i 
econòmica del sector maritimopesquer.

D’altra banda, en aquest nou text es pretén aclarir i definir el camp d’aplicació del 
règim especial, fonamentalment pel que fa a determinats col·lectius en què es produeixen 
importants incidències quant al seu enquadrament.

Finalment, és necessari assenyalar que la Comissió per a la Reforma de les 
Administracions Públiques (CORA), en el seu informe aprovat pel Consell de Ministres el 
passat 21 de juny de 2013, ha plantejat la necessitat d’abordar un «pla de racionalització 
normativa» que, en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, afecta pràcticament tots els 
ministeris.

Així mateix, cal tindre en compte el mandat contingut en la disposició addicional 
segona de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, d’Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern, segons el qual l’Administració General de l’Estat emprendrà una 
revisió, simplificació i, si és el cas, una consolidació normativa del seu ordenament jurídic, 
per a la qual cosa haurà de derogar les normes que hagen quedat obsoletes i determinar 
la necessitat d’introduir modificacions, novetats o proposar l’elaboració d’un text refós.

Això fa encara més oportú, si és possible, abordar sense més dilació la tasca de 
reelaboració d’un nou text legal que regule la protecció social de les persones treballadores 
del sector maritimopesquer.

III

La llei s’estructura en un títol preliminar i tres títols.
El títol I de la llei regula el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 

Mar.
Els principals objectius perseguits per la llei per a la regulació d’aquest règim especial 

són els de definir el camp d’aplicació, regulat en el capítol I atenent les peticions realitzades 
pel sector, la doctrina jurisprudencial, els canvis operats en la forma d’organització del 
sector i la mateixa evolució de l’esmentat sector maritimopesquer.

En primer lloc, es continuen mantenint en el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar aquelles persones treballadores que realitzen una activitat 
maritimopesquera a bord, enrolades com a tècnics o tripulants, però s’hi inclouen com a 
novetat determinats col·lectius que, fins i tot no exercint una activitat laboral que tinga 
estrictament aquesta naturalesa, es considera que han de ser protegits per l’esmentat 
règim especial perquè es realitza a bord d’una embarcació, com és el personal 
d’investigació, observadors de pesca i personal de seguretat.

D’altra banda, s’inclou per primera vegada el terme aqüicultura, a fi d’agrupar sota 
aquesta denominació diverses activitats enquadrades en el règim especial, de la qual 
queden excloses les persones treballadores que presten serveis en empreses dedicades 
a l’aqüicultura en zona terrestre. Així mateix, s’inclouen els bussejadors professionals, que 
fins ara només s’incloïen en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 
Mar quan realitzaven els seus serveis en una empresa maritimopesquera, i en queden 
exclosos els recreatius.

Pel que fa als estibadors portuaris i en vista de la gran problemàtica sorgida en els 
últims anys quant a la petició d’inclusió de persones treballadores en aquest règim especial 
com a tals estibadors quan no realitzen activitats d’estiba portuària, s’inclou una definició 
de l’estibador portuari, en què se’l configura com aquell que realitza les activitats que 
integren el servei portuari de manipulació de mercaderies assenyalades en l’article 130 del 
text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2011.

Es continuen incloent els treballs de caràcter administratiu, tècnic o subaltern de les 
empreses maritimopesqueres i de les confraries de pescadors i altres organitzacions del 
sector i s’incorporen, com a novetat, els treballs administratius d’empreses estibadores i 
entitats de posada a disposició de persones treballadores a aquestes empreses sempre 
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que realitzen la seua activitat exclusivament en l’àmbit portuari, equiparant el seu 
tractament al d’aquelles. En la inclusió que es duu a terme es diferencia clarament el 
treball administratiu d’aquestes empreses del treball desenvolupat per l’estibador, de 
manera que el primer no comporta l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació 
que sí s’apliquen al segon.

Així mateix, s’ha configurat el règim especial amb dos grans col·lectius, les persones 
treballadores per compte d’altri i les persones treballadores per compte propi, suprimint 
fórmules jurídiques fictícies que, si bé en un moment donat van servir per a regular 
determinats col·lectius, en l’actualitat no cal mantindre, com és el cas dels armadors 
assimilats a persones treballadores per compte d’altri.

Així, en l’article 4 es defineixen les persones treballadores per compte propi, 
mantenint-se com a autònoms aquells que estaven definits com a tals en el text refós de 
1974 i s’inclou un nou col·lectiu d’autònoms dedicats a la marina mercant que, fins ara, 
quedaven enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms. També s’inclouen els autònoms dedicats a l’aqüicultura i els 
bussos professionals, excloent-ne els recreatius.

Se suprimeix el col·lectiu de persones treballadores assimilades a persones 
treballadores per compte d’altri, regulats en l’article 4 del text refós de 1974, ja que es 
considera que són persones treballadores per compte propi amb l’única particularitat que 
van embarcades.

En aquest règim especial, les embarcacions són considerades com a centres de 
treball, per la qual cosa ha d’existir una connexió o vinculació entre el registre 
d’embarcacions que és gestionat per l’Institut Social de la Marina i el Registre de Vaixells 
de Marina Mercant, coordinació que recull la llei, que incorpora l’obligatorietat que les 
embarcacions nacionals figuren inscrites en el Registre de Vaixells de Marina Mercant amb 
caràcter previ a la inscripció de l’embarcació en l’Institut Social de la Marina.

També es preveu la possibilitat d’inscriure embarcacions estrangeres en el registre de 
l’Institut Social de la Marina en el cas que els tripulants hagen de quedar enquadrats en el 
règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

En el capítol III, relatiu a la cotització, es manté la peculiaritat quant a la determinació 
de les bases de cotització en el cas de persones treballadores retribuïdes a la part i en 
congruència amb la incorporació de nous col·lectius de persones treballadores autònomes 
i de la supressió dels armadors assimilats a persones treballadores per compte d’altri, 
s’inclouen en els tres grups de cotització existents tant persones treballadores per compte 
d’altri com persones treballadores per compte propi, mantenint les peculiaritats quant a 
l’aplicació de coeficients correctors de la cotització exclusivament per als grups segon i 
tercer.

Així mateix, s’inclou com a novetat la incompatibilitat d’aplicar els coeficients correctors 
de la cotització junt amb qualsevol altra reducció o bonificació en la cotització, llevat que 
expressament es dispose el contrari.

Finalment, es contemplen només, en relació amb les prestacions regulades en el 
capítol IV, les especialitats que corresponen a aquest règim especial, remetent per a tota 
la resta a la normativa general de la Seguretat Social, amb la finalitat d’aconseguir un text 
manejable i simplificat, evitant duplicitats en la regulació.

El títol II de la llei regula la protecció social específica de les persones treballadores del 
sector maritimopesquer que no tenen la consideració de prestacions de Seguretat Social.

En el capítol I s’estableix els que són els beneficiaris d’aquesta protecció social 
específica, és a dir, aquelles persones que desenvolupen o volen desenvolupar una 
activitat laboral en el sector maritimopesquer. Per tant, s’inclouen com a beneficiaris no 
sols aquelles persones treballadores que desenvolupen la seua activitat en aquest sector 
i que, per tant, queden enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar, sinó també les que es volen incorporar al sector maritimopesquer i 
que, per a això, han de rebre la corresponent formació marítima o obtindre el reconeixement 
mèdic exigit per a embarcar-se.
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En el capítol II es regulen les prestacions i serveis dirigits a les persones treballadores 
del sector maritimopesquer que constitueixen aqueixa protecció social específica.

Ací s’inclouen totes les prestacions de sanitat marítima. Les actuacions en sanitat 
marítima es basen en la concepció que la salut en el medi marítim obliga a posar en marxa 
mecanismes sanitaris preventius, complementaris dels assistencials, de forma integral i 
planificada, que tracten de minimitzar des del punt de vista sanitari aquells factors 
morbígens que determinen la singularitat pròpia d’aquest sector maritimopesquer, en 
concret la llunyania dels centres sanitaris, el treball en plataformes mòbils, l’exposició a un 
ambient natural impredicible i l’aïllament social i familiar. Comprén, per tant, els 
reconeixements mèdics d’embarcament marítim que, a més de garantir que la persona 
treballadora accedisca al vaixell en les millors condicions possibles, permeten i representen 
des del punt de vista sanitari, una important aportació de dades que són el punt de partida 
per a conéixer l’estat de salut de la població del sector maritimopesquer i finalment 
constitueixen un important suport davant de l’eventualitat que la persona treballadora 
requerisca una assistència mèdica a bord des de les distintes unitats assistencials que 
s’assenyalen en l’article 21.2.a); així mateix, la inspecció de les condicions sanitàries de 
les embarcacions, tenint en compte que les condicions de vida i de treball a bord poden ser 
determinants de certes malalties o predisposar al risc d’accidents laborals, per la qual cosa 
aquest control constitueix una tasca de capital importància en la funció preventiva de 
l’accident i de la malaltia; el control de farmacioles i la protecció, promoció i millora de la 
salut laboral.

D’altra banda, s’inclouen els serveis assistencials per al sosteniment i repatriació en 
casos d’abandó, naufragi o fets anàlegs.

Finalment, es contempla la formació professional marítima i sanitària dirigida a atendre 
les demandes i necessitats formatives de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer.

El títol III recull una sèrie de disposicions sobre la gestió duta a terme per l’Institut 
Social de la Marina com a entitat encarregada de la protecció social de les persones 
treballadores del sector maritimopesquer, així com el seu règim econòmic i financer.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Normativa reguladora.

El règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar es regularà per la 
present llei i per les disposicions que la despleguen, així com per les normes d’aplicació 
general en el sistema de la Seguretat Social.

La protecció social de les persones treballadores del sector maritimopesquer es 
complementa amb les altres disposicions contingudes en aquesta llei i en les normes que 
la despleguen.

TÍTOL I

Règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar

CAPÍTOL I

Camp d’aplicació

Article 2. Extensió del camp d’aplicació.

Quedaran enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar les persones treballadores o assimilades que, complint els requisits per a estar 
compreses en el sistema de la Seguretat Social que recull l’article 7 del text refós de la Llei 
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General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
exercisquen la seua activitat en territori nacional, amb les excepcions previstes en l’article 6 
de la present llei, i es troben incloses en algun dels supòsits previstos en aquest capítol.

Article 3. Treballadors per compte d’altri.

Quedaran compreses en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 
Mar les següents persones treballadores per compte d’altri:

a) Persones treballadores que exercisquen la seua activitat maritimopesquera a bord 
de les embarcacions, vaixells o plataformes següents, que figuren en el rol com a tècnics 
o tripulants:

1r. De marina mercant.
2n. De pesca marítima en qualsevol de les seues modalitats.
3r. De tràfic interior de ports.
4t. Esportives i de recreació.
5é. Plataformes fixes o artefactes o instal·lacions susceptibles de realitzar operacions 

d’exploració o explotació de recursos marins, sobre el llit del mar, ancorats o recolzats en 
aquest.

No tindran la consideració de tals instal·lacions els oleoductes, gasoductes, cables 
submarins, emissaris submarins i qualsevol altre tipus de canonades o instal·lacions de 
caràcter industrial o de sanejament.

b) Persones treballadores que exercisquen la seua activitat a bord d’embarcacions o 
vaixells de marina mercant o pesca marítima, enrolades com a personal d’investigació, 
observadors de pesca i personal de seguretat.

c) Persones treballadores dedicades a l’extracció de productes del mar.
d) Persones treballadores dedicades a l’aqüicultura desenvolupada en la zona 

marítima i maritimoterrestre, incloent-hi l’aqüicultura en arena i en làmina d’aigua, com ara 
bancs cultivats, parcs de cultius, bacs i gàbies.

En queden expressament excloses les persones treballadores per compte d’altri que 
presten els seus serveis per a empreses dedicades a l’aqüicultura en la zona terrestre, 
com vivers, granges marines i centres d’investigació de cultius marins. Així mateix, se 
n’exclouen les persones treballadores dedicades a l’aqüicultura en aigua dolça.

e) Bussejadors extractors de recursos marins.
f) Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, incloent-hi l’activitat 

docent per a l’obtenció de la dita titulació.
En queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportivorecreatives.
g) Xarciers i xarcieres.
h) Estibadors portuaris.
A l’efecte del seu enquadrament en aquest règim especial, només es consideraran 

com a estibadors portuaris, amb independència de la naturalesa especial o comuna de la 
seua relació laboral, els que realitzen directament les activitats de càrrega, estiba, 
desestiba, descàrrega i transbord de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permeten 
la seua transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport, 
que integren el servei portuari de manipulació de mercaderies relacionades en l’article 
del130 text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i independentment del caràcter estatal o 
autonòmic del port.

En tot cas, aquests estibadors portuaris hauran de realitzar les activitats assenyalades 
en el paràgraf anterior com a personal d’una empresa titular de la corresponent llicència 
del servei portuari de manipulació de mercaderies o d’autoprestació, així com de les 
entitats de posada a disposició de persones treballadores a aquestes empreses.

i) Pràctics de port.
j) Persones treballadores que exercisquen activitats de caràcter administratiu, tècnic 

i subaltern en empreses maritimopesqueres i d’estiba portuària, així com en les entitats de 
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posada a disposició de persones treballadores a empreses titulars de llicències del servei 
portuari de manipulació de mercaderies, sempre que desenvolupen la seua activitat 
exclusivament en l’àmbit portuari, independentment del caràcter estatal o autonòmic del 
port.

També hi estaran incloses les persones treballadores que desenvolupen aquestes 
activitats al servei de les confraries de pescadors i les seues federacions, de les 
cooperatives del mar i de les organitzacions sindicals del sector maritimopesquer i 
associacions d’armadors.

A l’efecte de l’enquadrament en aquest règim especial de les persones treballadores 
d’empreses d’estiba portuària, l’empresa haurà de ser titular de la corresponent llicència 
del servei portuari de manipulació de mercaderies o llicència d’autoprestació, 
independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

k) Qualsevol altre col·lectiu de persones treballadores que exercisca una activitat 
maritimopesquera i la inclusió del qual en aquest règim siga determinada pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social.

Article 4. Treballadors per compte propi.

1. Quedaran compresos en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar, com a treballadors per compte propi o autònoms, els que realitzen de forma 
habitual, personal i directa, fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona i a 
títol lucratiu, alguna de les activitats següents:

a) Activitats maritimopesqueres a bord de les embarcacions o vaixells que s’indiquen 
a continuació, quan tals persones treballadores o armadors figuren en el rol com a tècnics 
o tripulants:

1r. De marina mercant.
2n. De pesca marítima en qualsevol de les seues modalitats.
3r. De tràfic interior de ports.
4t. Esportives i de recreació.

b) Aqüicultura desenvolupada en zona marítima o maritimoterrestre.
c) Els mariscadors, percebeiros, recollidors d’algues i anàlegs.
d) Bussejadors extractors de recursos marins.
e) Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, incloent-hi l’activitat 

docent per a l’obtenció de la titulació.
En queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportivorecreatives.
f) Xarciers i xarcieres.
g) Pràctics de port.

2. Tindran la consideració de familiars col·laboradors de la persona treballadora per 
compte propi, i per tant, estaran incloses com a persones treballadores per compte propi 
en el règim especial, el cònjuge i els parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau 
inclusivament, de qualsevol de les persones treballadores per compte propi a què es 
refereix aquest article, que treballen amb elles en les seues explotacions de forma habitual, 
convisquen amb el cap de família i depenguen econòmicament d’ell, llevat que es demostre 
la seua condició d’assalariats.

No obstant això, per a ser considerat com a familiar col·laborador en els grups segon i 
tercer de cotització a què es refereix l’article 10, serà requisit imprescindible que realitze 
idèntica activitat que el titular de l’explotació.

Article 5. Assimilats a persones treballadores per compte d’altri.

1. S’assimilaran a persones treballadores per compte d’altri, excloent-ne la protecció 
per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats 
mercantils capitalistes, sempre que no posseïsquen el control d’aquestes en els termes 
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establits en l’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-set del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, quan l’exercici del seu càrrec comporte la realització de les funcions 
de direcció i gerència de la societat, i són retribuïts per això o per la seua condició de 
persones treballadores per compte de la societat.

2. Així mateix, s’assimilaran a persones treballadores per compte d’altri els pràctics 
de port que, per a la realització de la seua activitat de practicatge, es constituïsquen en 
empreses titulars de llicència del servei portuari de practicatge en un port, a excepció del 
dret a les prestacions per desocupació i Fons de Garantia Salarial, de les quals queden 
exclosos. Aquestes entitats tindran la consideració d’empresaris als efectes d’aquest règim 
especial respecte dels pràctics de port en elles inclosos i de la resta del personal al seu 
servei.

Article 6. Excepció al principi de territorialitat.

1. Estaran incloses en el camp d’aplicació d’aquest règim especial aquelles persones 
treballadores residents en territori espanyol que, encara que exercisquen una activitat per 
compte d’altri a bord d’un vaixell que enarbore pavelló d’un estat membre de la Unió 
Europea o pavelló d’un estat amb què Espanya haja firmat un conveni bilateral o multilateral 
de Seguretat Social que reculla l’excepció al principi de territorialitat, siguen remunerades 
per una empresa o una persona que tinga la seua seu o el seu domicili a Espanya.

2. També estaran compreses en aquest règim especial les persones treballadores 
residents en territori espanyol que treballen en societats mixtes i empreses radicades 
inscrites en el registre oficial, sense perjudici del que puga resultar dels tractats 
internacionals bilaterals o multilaterals subscrits per Espanya.

CAPÍTOL II

Inscripció d’empreses i afiliació de persones treballadores

Article 7. Inscripció d’empreses i afiliació de persones treballadores.

En matèria d’inscripció d’empreses i afiliació de persones treballadores caldrà 
ajustar-se al que disposa amb caràcter general el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social i la seua normativa que la desplega, amb les particularitats següents:

a) Les embarcacions, plataformes fixes, artefactes i instal·lacions marines en què les 
persones treballadores incloses en el camp d’aplicació d’aquest règim especial 
desenvolupen les seues activitats maritimopesqueres s’hauran d’inscriure en el Registre 
d’Embarcacions que a aquest efecte portarà l’entitat gestora.

Per a la inscripció en el Registre d’Embarcacions serà requisit necessari la justificació 
d’haver sigut inscrita i identificada en el corresponent registre, ordinari o especial, de 
vaixells de titularitat del Ministeri de Foment.

S’inscriuran així mateix en el Registre d’Embarcacions els vaixells estrangers en què, 
en virtut del que disposa l’article 6, presten els seus serveis persones treballadores que 
hagen de quedar incloses en el camp d’aplicació d’aquest règim especial.

b) Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari per la persona treballadora per 
compte propi no tindran cap efecte retroactiu.

c) Les persones treballadores per compte propi incloses en el grup tercer de 
cotització regulat en l’article 10 d’aquesta llei estaran obligades a concertar amb l’entitat 
gestora la protecció de les contingències comunes i tindran l’obligació de cotitzar per la 
contingència de formació professional.
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CAPÍTOL III

Cotització i recaptació

Article 8. Cotització.

En el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar el naixement, la 
duració i l’extinció de l’obligació de cotitzar, les operacions de liquidació, el període, la 
forma, el lloc i el termini per a la seua presentació, així com la seua comprovació i control, 
es regiran pel que disposa amb caràcter general el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social i la normativa de desplegament, que establirà les peculiaritats d’aquest 
règim especial.

Article 9. Bases de cotització.

1. La cotització per a totes les contingències i situacions protegides en aquest règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar s’efectuarà tenint com a base les 
remuneracions efectivament percebudes, computades segons les regles establides per a 
la cotització al Règim General de la Seguretat Social i amb subjecció als límits absoluts, 
mínim i màxim, i als relatius de les bases mínimes i màximes aplicables a cada grup de 
categories professionals, en els termes establits per la normativa reguladora, sense altres 
particularitats que les següents:

a) Per a la determinació de les bases de cotització per a totes les contingències i 
situacions protegides per aquest règim especial, respecte de les persones treballadores 
incloses en els grups segon i tercer dels grups de cotització a què es refereix l’article 10 
d’aquesta llei, es consideraran retribucions efectivament percebudes les determinades 
anualment per ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a proposta de l’Institut 
Social de la Marina, oïdes les organitzacions sindicals i empresarials representatives, les 
confraries de pescadors i les organitzacions de productors pesquers.

Aquesta determinació s’efectuarà per províncies, modalitats de pesca i categories 
professionals sobre la base dels valors mitjans de les remuneracions percebudes l’any 
precedent i pel procediment que establisca el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

b) Les bases de cotització determinades d’acord amb el que disposa l’apartat anterior 
respecte de les persones treballadores incloses en els grups segon i tercer a què es 
refereix l’article 10 seran úniques. No obstant això, aquestes bases no podran ser inferiors 
a les bases mínimes establides en cada exercici per a les distintes categories professionals 
en el Règim General de la Seguretat Social.

c) En tot cas, per a la determinació de les bases de cotització per contingències 
comunes respecte de les empreses i persones treballadores incloses en els grups 
segon i tercer dels grups de cotització establits en l’article 10, a les quantitats resultants 
d’acord amb les normes establides en els paràgrafs precedents del present article, 
s’aplicaran els coeficients correctors establits en l’article 11.

2. Els empresaris del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar 
hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cada període de 
liquidació, l’import dels conceptes retributius abonats a les seues persones treballadores, 
amb independència de la seua inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat Social 
i encara que siguen aplicables bases úniques.

Article 10. Classificació de persones treballadores.

1. Les persones treballadores compreses en aquest règim especial de la Seguretat 
Social es classificaran, als efectes de cotització, en tres grups:
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a) En el primer grup s’inclouran:

1r. Les persones treballadores per compte d’altri o assimilades retribuïdes a salari 
que realitzen alguna de les activitats enumerades en l’article 3.

2n. Les persones treballadores per compte propi que realitzen alguna de les activitats 
enumerades en l’article 4 llevat que siga procedent la seua inclusió en un altre grup.

3r. Les persones treballadores per compte d’altri o assimilades i les persones 
treballadores per compte propi o armadors, retribuïts a la part, que exercisquen la seua 
activitat pesquera a bord d’embarcacions de més de 150 tones de registre brut (TRB).

b) En el segon grup, que se subdivideix al seu torn en dos, s’inclouran:

1r. Grup segon A:

Les persones treballadores per compte d’altri i per compte propi o armadors, retribuïts 
a la part, que exercisquen la seua activitat pesquera a bord d’embarcacions compreses 
entre 50,01 i 150 TRB, enrolats en aquestes com a tècnics o tripulants.

2n. Grup segon B:

Les persones treballadores per compte d’altri i per compte propi o armadors, retribuïts 
a la part, que exercisquen la seua activitat pesquera a bord d’embarcacions compreses 
entre 10,01 i 50 TRB, enrolats en aquestes com a tècnics o tripulants.

c) En el grup tercer s’inclouran:

1r. Les persones treballadores per compte d’altri retribuïdes a la part, que exercisquen 
la seua activitat pesquera a bord d’embarcacions que no excedisquen 10 TRB, enrolats en 
aquestes com a tècnics o tripulants.

2n. Les persones treballadores per compte propi com mariscadors, percebeiros, 
recollidors d’algues i anàlegs, bussejadors extractors de recursos marins, xarciers i 
xarcieres i armadors que exercisquen la seua activitat pesquera a bord d’embarcacions de 
fins a 10 TRB, enrolats en aquestes com a tècnics o tripulants.

2. Per a estar inclòs en el grup segon o tercer com a persona treballadora per compte 
propi, els ingressos obtinguts de tals activitats hauran de constituir el seu mitjà fonamental 
de vida, encara que amb caràcter ocasional o permanent realitzen altres treballs no 
específicament maritimopesquers determinants o no de la seua inclusió en qualsevol altre 
dels règims del sistema de la Seguretat Social.

3. El sistema de retribució adoptat, a salari o a la part, vincularà igual a tots els 
membres de la tripulació, incloent-hi l’armador.

Article 11. Coeficients correctors.

1. A les empreses i persones treballadores que resulten incloses en els grups segon 
i tercer de l’apartat 1 de l’article anterior, se’ls podran aplicar als efectes de cotització els 
coeficients correctors següents:

a) Al grup segon de cotització, li seran aplicables uns coeficients correctors de dos 
terços i d’un mig, segons es troben inclosos en el grup segon A o segon B.

b) Al grup tercer de cotització, li serà aplicable un coeficient corrector d’un terç.

2. Els coeficients correctors s’aplicaran a la base de cotització per contingències 
comunes, desocupació i cessament d’activitat.

3. Les bases reguladores de les prestacions econòmiques que siguen causades per 
persones treballadores incloses en els grups segon i tercer es calcularan sobre la totalitat 
de la base de cotització, sense aplicació dels coeficients correctors.

4. Al grup primer de cotització no seran aplicables els coeficients correctors de la 
cotització.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 253  Dijous 22 d'octubre de 2015  Secc. I. Pàg. 11

5. L’aplicació dels coeficients correctors serà incompatible amb qualsevol altra 
reducció o bonificació en la cotització, llevat que expressament es dispose el contrari.

Article 12. Recaptació.

1. En el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar la gestió 
recaptatòria es regirà pel que disposa amb caràcter general el text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social i la normativa de desplegament.

2. L’Institut Social de la Marina col·laborarà amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social en l’exercici de la funció recaptatòria en l’àmbit del mencionat règim especial de la 
Seguretat Social.

CAPÍTOL IV

Acció protectora

Article 13. Contingències protegides.

1. El règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar cobreix les 
contingències i les prestacions que es determinen en la present llei.

2. Les contingències protegides en aquesta llei es defineixen segons el que estableix 
el Règim General de la Seguretat Social en relació amb les persones treballadores per 
compte d’altri i segons el que estableix el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms en relació amb les persones treballadores per 
compte propi.

Article 14. Prestacions.

1. A les persones treballadores compreses en el camp d’aplicació d’aquest règim 
especial i, si és el cas, als seus familiars o assimilats, se’ls concedirà, en l’extensió, termes 
i condicions que s’estableixen en la present llei i en les disposicions reglamentàries que els 
siguen aplicables, les prestacions següents:

a) Assistència sanitària en els casos de maternitat, malaltia comuna o professional i 
d’accidents, siguen o no de treball, tant en territori nacional com a bord i/o en l’estranger.

b) Recuperació professional, la procedència de la qual s’aprecie en qualsevol dels 
casos que es mencionen en l’apartat anterior.

c) Prestació econòmica per incapacitat temporal.
d) Prestació econòmica per maternitat.
e) Prestació econòmica per paternitat.
f) Prestació econòmica per risc durant l’embaràs.
g) Prestació econòmica per risc durant la lactància natural.
h) Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra 

malaltia greu.
i) Prestació econòmica per incapacitat permanent.
j) Prestació econòmica per jubilació.
k) Prestacions econòmiques per mort i supervivència.
l) Prestacions familiars.
m) Prestacions per desocupació en els seus nivells contributiu i assistencial.
n) Prestacions per cessament d’activitat.
ñ) Prestacions assistencials i serveis socials en atenció a contingències i situacions 

especials derivades del treball en la mar.
o) Les prestacions per serveis socials que es puguen establir en matèria de formació 

i rehabilitació de persones amb discapacitat i d’assistència a les persones majors, així com 
en aquelles altres matèries en què es considere convenient.
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2. Igualment, i com a complement de les prestacions compreses en l’apartat anterior, 
es podran atorgar els beneficis de l’assistència social.

Article 15. Millora voluntària de les prestacions.

L’acció protectora d’aquest règim especial podrà ser millorada voluntàriament en els 
termes que preveu el Règim General de la Seguretat Social i la resta de règims especials.

Article 16. Revaloració de pensions.

Les pensions reconegudes pel règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar, siga quina siga la contingència que les haja determinades, seran incrementades 
al començament de cada any, d’acord amb el que disposa aquesta matèria el text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social.

Article 17. Caràcters de les prestacions.

1. Les prestacions del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 
Mar, així com els beneficis dels seus serveis socials i de l’assistència social, no podran ser 
objecte de retenció, sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article, cessió total 
o parcial, compensació o descompte, excepte en els supòsits següents:

a) Amb vista al compliment d’obligacions alimentàries a favor del cònjuge i fills.
b) Quan es tracte d’obligacions contretes pel beneficiari dins de l’àmbit de la 

Seguretat Social.

En matèria d’embargament caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’Enjudiciament Civil.

2. Les percepcions derivades de l’acció protectora del règim especial de la Seguretat 
Social dels Treballadors del Mar estaran subjectes a tributació en els termes i condicions 
establits en les normes reguladores de cada impost.

3. No podrà ser exigida cap taxa fiscal ni dret de cap classe en totes les informacions 
o certificats que hagen de facilitar els corresponents organismes de l’Administració de la 
Seguretat Social i els òrgans administratius, judicials o de qualsevol altre ordre, en relació 
amb les prestacions i beneficis a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

Article 18. Incompatibilitat de pensions.

1. Les pensions d’aquest règim especial seran incompatibles entre si quan 
coincidisquen en un mateix beneficiari, llevat que es dispose el contrari legalment o 
reglamentàriament. En cas d’incompatibilitat, qui tinga dret a dos o més pensions optarà 
per una d’elles.

2. El règim d’incompatibilitats establit en l’apartat anterior serà també aplicable a la 
indemnització a un tant alçat prevista en l’apartat 2 de l’article 139 del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social com a prestació substitutiva de la pensió d’incapacitat 
permanent, en el seu grau de total.

Article 19. Còmput de períodes de cotització a distints règims de Seguretat Social.

1. Quan una persona treballadora tinga acreditats successivament o alternativament 
períodes de cotització al règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i 
a un altre o altres règims de Seguretat Social, aquests períodes o els que siguen assimilats 
a ells, que s’hagen complit en virtut de les normes que els regulen, podran ser totalitzats, 
sempre que no se superposen, per a l’adquisició del dret a les prestacions.

2. En cap cas es podrà aplicar el còmput recíproc de cotitzacions per cessament 
d’activitat entre règims, així com el còmput recíproc de cotitzacions per cessament 
d’activitat i per desocupació.
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Article 20. Condicions del dret a les prestacions.

1. Les persones incloses en el camp d’aplicació d’aquest règim especial causaran 
dret a les prestacions d’aquest quan, a més dels particulars exigits per a la respectiva 
prestació, reunisquen el requisit general d’estar afiliades i en alta en aquest règim o en 
situació assimilada a l’alta, al sobrevindre la contingència o situació protegida, excepte 
disposició legal expressa en contra.

2. En les prestacions la concessió o quantia de les quals estiga subordinada, a més, 
al compliment de determinats períodes de cotització, només seran computables les 
cotitzacions efectivament realitzades o les expressament assimilades a elles en una 
disposició legal o reglamentària.

Article 21. Assistència sanitària.

1. Tindran dret a l’assistència sanitària amb la mateixa extensió i condicions a les que 
estableix el Règim General:

a) Les persones treballadores o assimilades compreses en aquest règim especial, en 
les contingències de malaltia comuna o professional, accident, siga o no de treball, i 
maternitat.

b) Els pensionistes d’aquest règim especial, i els que sense aquest caràcter estiguen 
percebent prestacions periòdiques, en els termes que reglamentàriament es determinen.

c) Els familiars o assimilats que tinguen a càrrec seu les persones mencionades en 
els apartats anteriors, en l’extensió i termes que reglamentàriament s’establisquen.

2. Les persones treballadores o assimilades compreses en aquest règim especial, bé 
es troben embarcades, en l’estranger o dins del territori nacional, tenen dret, en tot cas, a 
l’assistència sanitària, que serà prestada per l’Institut Social de la Marina en els casos 
següents:

a) Quan es troben a bord i/o en l’estranger, utilitzant els seus propis mitjans com ara 
el Centre Radiomèdic, els vaixells sanitaris, els centres assistencials en l’estranger i altres 
que es puguen implantar, o acordant l’evacuació i repatriació de persones treballadores 
malaltes o accidentades, sense perjudici de les obligacions que competeixen als 
empresaris d’acord amb la legislació vigent.

Quan l’Institut Social de la Marina no dispose de recursos sanitaris en el port estranger 
en què siga atés el malalt o accidentat, l’assistència sanitària serà a càrrec de l’empresa 
per compte de la qual treballe i, posteriorment, l’entitat gestora reintegrarà a les empreses 
inscrites en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar l’import de 
les despeses que els ocasione la dita assistència, siga quina siga la contingència que la 
determine, sempre que aquestes empreses tinguen coberta aquesta contingència amb la 
mateixa entitat, d’acord amb les condicions, conceptes i quantitats que s’establisquen 
reglamentàriament.

b) Dins del territori nacional, en les ciutats de Ceuta i Melilla i en aquells territoris en 
què aquestes funcions no s’hagen traspassat a la comunitat autònoma corresponent, 
incloent-hi l’assistència hospitalària, serveis d’especialitats i urgències.

3. El que disposa l’apartat 2.b) d’aquest article serà també aplicable als pensionistes 
i perceptors de prestacions periòdiques i familiars o assimilats d’aquests i de les persones 
treballadores compreses en aquest règim especial. En la resta del territori nacional, 
l’assistència sanitària serà prestada pel servei públic de salut de la comunitat autònoma 
corresponent.

4. La participació dels beneficiaris en el pagament dels medicaments es realitzarà de 
forma idèntica a la del Règim General.
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Article 22. Recuperació professional.

A les persones treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar es podrà reconéixer la prestació de recuperació professional, la 
procedència de la qual s’aprecie en qualsevol dels casos que es mencionen en 
l’article anterior, en els termes i condicions en què es regule reglamentàriament.

Article 23. Incapacitat temporal.

1. La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o 
accident no laboral i d’accident de treball o malaltia professional s’atorgarà a les persones 
treballadores per compte d’altri i per compte propi del règim especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors del Mar en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els 
establits en la normativa vigent del Règim General o, si és el cas, del règim especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Per a les persones treballadores per compte d’altri incloses en els grups segon i 
tercer als quals es refereix l’article 10, l’abonament de la prestació l’efectuarà en la 
modalitat de pagament directe l’entitat gestora o la mútua col·laboradora amb la Seguretat 
Social, i es mantindrà l’obligació de cotitzar fins que no s’extingisca la relació laboral.

Article 24. Maternitat.

1. La prestació econòmica per maternitat s’atorgarà a les persones treballadores per 
compte d’altri i per compte propi del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els establits en la 
normativa vigent del Règim General o, si és el cas, del règim especial de la Seguretat 
Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Als efectes de l’esmentada prestació es consideraran situacions protegides la 
maternitat, l’adopció i l’acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, encara 
que els acolliments siguen provisionals, de conformitat amb el que disposa el text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social.

3. Així mateix, podran ser beneficiàries d’un subsidi per maternitat les treballadores 
per compte d’altri que, en cas de part, reunisquen tots els requisits establits per a accedir 
a la prestació per maternitat, excepte el període mínim de cotització establit en l’article 133 
ter del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Article 25. Paternitat.

1. La prestació econòmica per paternitat s’atorgarà a les persones treballadores per 
compte d’altri i per compte propi d’aquest règim especial en les mateixes condicions i amb 
els mateixos requisits que els establits en el Règim General o, si és el cas, en el règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Als efectes de l’esmentada prestació es consideraran situacions protegides el 
naixement del fill, l’adopció i l’acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, 
encara que els acolliments siguen provisionals, de conformitat amb el que disposa el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Article 26. Risc durant l’embaràs.

1. La prestació econòmica de risc durant l’embaràs s’atorgarà a les treballadores per 
compte d’altri i per compte propi del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els establits en la 
normativa vigent del Règim General o, si és el cas, del règim especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Als efectes de l’esmentada prestació es considerarà situació protegida, per a les 
treballadores per compte d’altri, el període de suspensió del contracte de treball en els 
supòsits en què, devent la dona treballadora canviar de lloc de treball per un altre 
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compatible amb el seu estat, en els termes que preveu l’article 26, apartats 2 i 3, de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, el canvi de lloc no resulte 
tècnicament ni objectivament possible, o no es puga exigir raonablement per motius 
justificats.

3. Així mateix, en el supòsit de treballadores per compte propi, es considerarà situació 
protegida aquella en què es troba la treballadora embarassada durant el període 
d’interrupció de l’activitat professional, en els supòsits en què l’exercici d’aquesta influïsca 
negativament en la seua salut o en la del fetus i així ho certifiquen els serveis mèdics de 
l’entitat gestora o de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social competent.

4. Als efectes d’aquesta prestació no es considera situació protegida la derivada de 
riscos o patologies que puguen influir negativament en la salut de la treballadora o en la 
del fetus, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions de treball de 
l’activitat realitzada, determinant de la seua inclusió en el camp d’aplicació del règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Article 27. Risc durant la lactància natural.

1. La prestació econòmica de risc durant la lactància natural s’atorgarà a les 
treballadores per compte d’altri i per compte propi del règim especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors del Mar en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que els 
establits en la normativa vigent del Règim General o, si és el cas, del règim especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Als efectes de l’esmentada prestació es considerarà situació protegida, en el 
supòsit de treballadores per compte d’altri, el període de suspensió del contracte de treball 
en els supòsits en què, devent la dona treballadora canviar de lloc de treball per un altre 
compatible amb la seua situació, en els termes que preveu l’article 26.4 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, el canvi de lloc no resulte tècnicament o objectivament possible, o no 
es puga exigir raonablement per motius justificats.

3. Així mateix, en el supòsit de treballadores per compte propi, es considerarà situació 
protegida el període d’interrupció de l’activitat professional durant el període de lactància 
natural, quan l’exercici d’aquesta puga influir negativament en la salut de la dona o en la 
del fill i així ho certifiquen els serveis mèdics de l’entitat gestora o de la mútua col·laboradora 
amb la Seguretat Social competent.

4. Als efectes d’aquesta prestació no es considerarà situació protegida la derivada de 
riscos o patologies que poden influir negativament en la salut de la treballadora o en la del 
fill, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o 
activitat exercits.

Article 28. Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra 
malaltia greu.

La prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia 
greu s’atorgarà a les persones treballadores per compte d’altri i per compte propi del règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar en les mateixes condicions i amb 
els mateixos requisits que els establits en la normativa vigent del Règim General o, si és el 
cas, del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms.

Article 29. Incapacitat permanent.

1. La prestació econòmica per incapacitat permanent atorgada per aquest règim especial 
es regirà per les normes establides per al Règim General o, si és el cas, el règim especial de 
la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. Seran beneficiàries d’aquesta prestació, en el grau corresponent, les persones 
treballadores per compte d’altri i per compte propi incloses en aquest règim especial que 
siguen declarades en tal situació i que, a més de reunir la condició exigida en l’article 20.1 
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d’aquesta llei, hagen cobert el període mínim de cotització exigit en el text refós la Llei 
General de la Seguretat Social, llevat que aquesta situació derive d’accident, siga o no de 
treball, o malaltia professional, i en aquest cas no serà exigit cap període previ de 
cotització.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, les pensions d’incapacitat permanent 
en els graus d’incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa, derivades 
de contingències comunes es podran causar encara que els interessats no es troben en 
el moment del fet causant en alta o situació assimilada a la d’alta, i en aquest cas 
s’aplicarà el que estableix el paràgraf segon de l’article 138.3 del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social respecte al període de cotització.

3. No serà procedent el reconeixement del dret a la prestació d’incapacitat permanent 
derivada de contingències comunes quan el beneficiari, en la data del fet causant, tinga 
l’edat per a accedir a la jubilació ordinària amb o sense l’aplicació de coeficients reductors.

Article 30. Jubilació.

1. La prestació econòmica de jubilació en el règim especial de la Seguretat Social 
dels Treballadors del Mar serà única per a cada beneficiari i consistirà en una pensió que 
li serà reconeguda en les mateixes condicions, quantia i forma que l’establida en la 
normativa vigent del Règim General o, si és el cas, del règim especial de la Seguretat 
Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. L’edat per a accedir a aquesta prestació serà l’establida en el Règim General. 
Aquesta edat podrà ser rebaixada per mitjà de l’aplicació de coeficients reductors en 
aquelles activitats professionals de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o 
insalubre en què s’acusen elevats índexs de morbiditat o sinistralitat, així com en aquelles 
altres la realització de les quals implique una contínua separació de la llar i allunyament 
familiar. Els coeficients reductors s’aplicaran al temps efectivament efectuat en cada una 
de les activitats. Així mateix, s’entendran inclosos dins del temps efectivament realitzat els 
períodes de desembarcament deguts a malaltia o accident, així com vacacions, permisos 
o altres llicències retribuïdes que pertoquen de conformitat amb el que estableix la 
legislació laboral aplicable.

Els esmentats coeficients reductors són els establits en el Reial Decret 1311/2007, de 
5 d’octubre, pel qual s’estableixen nous criteris per a determinar la pensió de jubilació del 
règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Qualsevol modificació, supressió o aplicació de nous coeficients reductors de l’edat de 
jubilació s’haurà d’ajustar al procediment establit en el Reial Decret 1698/2011, de 18 de 
novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir 
coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

3. El període de temps en què resulte rebaixada l’edat de jubilació de la persona 
treballadora per l’aplicació dels coeficients reductors a què es refereix l’apartat anterior no 
podrà ser superior a deu anys i es computarà com a cotitzat a l’exclusiu efecte de 
determinar el percentatge aplicable per a calcular l’import de la pensió, sense que en cap 
cas aquest percentatge puga ser superior al que s’hauria aplicat en cas d’haver continuat 
treballant fins a l’edat ordinària de jubilació que en cada cas hauria correspost a la persona 
treballadora.

4. No serà procedent l’aplicació dels coeficients reductors d’edat quan s’accedisca a 
la pensió de jubilació des de la situació de no-alta.

Article 31. Mort i supervivència.

1. En el cas de mort, siga quina siga la causa, s’atorgaran, segons els supòsits, 
alguna o algunes de les prestacions següents:

a) Un auxili per defunció.
b) Una pensió vitalícia de viudetat.
c) Una prestació temporal de viudetat.
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d) Una pensió d’orfandat.
e) Una pensió vitalícia en favor de familiars o, si és el cas, un subsidi temporal.
f) Una indemnització especial a un tant alçat en cas d’accident de treball o malaltia 

professional.

2. Respecte a les prestacions contingudes en l’apartat anterior s’aplicaran les normes 
previstes en el Règim General o, si és el cas, el règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms per a cada una d’elles.

Article 32. Prestacions familiars.

1. Les persones treballadores i pensionistes incloses en aquest règim especial 
tindran dret a prestacions familiars en les mateixes quanties, supòsits i condicions que les 
establides en la normativa vigent.

2. La gestió, reconeixement i pagament de les prestacions familiars correspondrà a 
l’entitat gestora que reglamentàriament es determine.

Article 33. Prestacions per desocupació.

Les prestacions per desocupació es concediran a les persones treballadores per 
compte d’altri d’aquest règim especial en els mateixos termes i condicions i amb els 
mateixos requisits que en el Règim General, sense perjudici de les disposicions 
específiques que es puguen aprovar amb motiu de les peculiaritats del treball en la mar.

Article 34. Prestacions per cessament d’activitat.

1. Les persones treballadores per compte propi enquadrades en aquest règim 
especial podran ser beneficiàries de les prestacions per cessament d’activitat en els 
mateixos termes i condicions i amb els mateixos requisits que els previstos per a les 
persones treballadores autònomes en la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix 
un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, 
llevat que per les especificitats pròpies del treball maritimopesquer siga necessària 
l’aplicació de criteris específics.

2. La sol·licitud i la gestió de la prestació per cessament d’activitat correspondrà a la 
mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina, en funció 
de qui tinga concertada la cobertura de les contingències professionals.

3. En el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la base 
reguladora es calcularà sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, 
sense aplicació dels coeficients correctors de cotització.

4. Els períodes de veda obligatòria aprovats per l’autoritat competent no es tindran 
en compte per al còmput de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació 
legal de cessament d’activitat, sempre que en aqueixos períodes de veda no s’haja 
percebut la prestació per cessament d’activitat.

Article 35. Serveis socials i assistència social.

1. Amb independència de les prestacions a què es refereixen els articles anteriors, 
s’establiran a favor de les persones treballadores i, si és el cas, dels seus beneficiaris els 
serveis socials que reglamentàriament es determinen.

Es consideraran inclosos en el paràgraf anterior els serveis prestats en les instal·lacions 
de benestar social en port, és a dir, els serveis d’hostalatge, així com les prestacions 
assistencials següents en atenció a contingències i situacions especials del treball del mar 
com a conseqüència de naufragi o accident de mar:

a) Per pèrdua d’equipatge individual.
b) Per defunció a bord o desaparició.
c) Per trasllat de cadàver.
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Els beneficis dels hostalatges els prestarà l’Institut Social de la Marina en les ciutats de 
Ceuta i Melilla i en aquells territoris en què les funcions en matèria de serveis socials no 
s’hagen traspassat a la comunitat autònoma corresponent.

2. L’assistència social es podrà concedir en els mateixos supòsits i condicions que en 
el Règim General.

CAPÍTOL V

Infraccions i sancions en matèria de Seguretat Social

Article 36. Infraccions i sancions.

En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que disposen el text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social i el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en 
l’Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

CAPÍTOL VI

Aplicació de les normes generals del sistema

Article 37. Dret supletori.

En el que no preveu expressament aquesta llei caldrà ajustar-se al que disposa el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, així com les disposicions que es dicten per 
a la seua aplicació i desplegament.

TÍTOL II

Protecció social específica de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer

CAPÍTOL I

Àmbit subjectiu d’aplicació

Article 38. Beneficiaris.

Seran beneficiàries de les prestacions i serveis específics que es regulen en el present 
títol, en l’àmbit de l’Institut Social de la Marina, les persones que desenvolupen la seua 
activitat en el sector maritimopesquer i que estiguen enquadrades en el règim especial de 
la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, així com aquelles que no estant enquadrades 
en aquest règim especial pretenguen desenvolupar una activitat laboral en el sector 
maritimopesquer.

CAPÍTOL II

Prestacions i serveis específics per al sector maritimopesquer

Article 39. Sanitat marítima.

Els serveis de sanitat marítima comprendran almenys els aspectes següents:

a) La realització de reconeixements mèdics d’embarcament marítim d’acord amb la 
normativa espanyola específica i amb els convenis de l’Organització Internacional del 
Treball ratificats per Espanya, que tenen com a objectiu garantir que les condicions 
psicofísiques del sol·licitant siguen compatibles amb les característiques del lloc de treball 
i no suposen perill per a la salut i seguretat de l’individu ni de la resta de la tripulació, així 
com la realització d’aquells altres reconeixements mèdics que es determinen basant-se en 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 253  Dijous 22 d'octubre de 2015  Secc. I. Pàg. 19

normativa espanyola pròpia o derivada de convenis internacionals ratificats per Espanya i 
que siguen necessaris per a activitats relacionades amb el sector maritimopesquer.

Aquests reconeixements mèdics es practicaran en els centres de sanitat marítima de 
les direccions provincials i locals de l’Institut Social de la Marina.

b) La inspecció de les condicions sanitàries de les embarcacions, incloent-hi el 
control de les farmacioles a bord, que efectuarà el personal sanitari de l’Institut Social de 
la Marina en el marc de la normativa espanyola específica i de la derivada de convenis 
internacionals ratificats per Espanya.

Igualment es realitzarà el control de les farmacioles de què han d’anar dotats els 
vaixells com a instrument de suport a la prescripció efectuada pel facultatiu a través de la 
consulta radiomèdica, tenint en compte factors com ara el tipus de vaixell, el nombre de 
persones a bord, l’índole, destinació i duració dels viatges, les classes d’activitats que 
s’efectuaran durant el viatge, les característiques del carregament i el nombre de persones 
treballadores a bord. Es podran articular procediments de concessió de subvencions per a 
finançar en part la dotació obligatòria d’aquestes farmacioles de bord.

c) El desenrotllament d’actuacions en matèria de protecció, promoció i millora de la 
salut laboral, incloent-hi la vigilància de la salut de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer, d’acord amb el que estableixen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de 
Sanitat, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la normativa 
que la desplega, i qualssevol altres actuacions de medicina preventiva en l’àmbit laboral, 
dirigides al sector, que es puguen encomanar en el futur a l’Institut Social de la Marina.

Article 40. Serveis assistencials.

1. S’establiran a favor dels beneficiaris establits en l’article 38 els serveis assistencials 
següents:

a) Assistència en l’estranger per al sosteniment i la repatriació de persones 
treballadores del mar en cas d’abandó, captura, naufragi o fet anàleg.

b) Assistència a les persones treballadores del mar transeünts, nacionals o 
estrangeres, en territori nacional, que ho necessiten a conseqüència de naufragi, accident 
o qualsevol altra causa justificada.

Aquests serveis els prestarà l’Institut Social de la Marina en les ciutats de Ceuta i 
Melilla i en aquells territoris en què les funcions en matèria de serveis socials no s’hagen 
traspassat a la comunitat autònoma corresponent.

2. Els beneficiaris establits en l’article 38, que no es troben enquadrats en el règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, es podran beneficiar així mateix 
dels serveis regulats en l’article 35 si compleixen els requisits establits per a accedir-hi, si 
bé en aquests casos els mencionats serveis seran finançats d’acord amb el que preveu 
l’article 48.3.

Article 41. Formació Professional Marítima i Sanitària.

1. L’Institut Social de la Marina, d’acord amb el que preveuen les distintes 
recomanacions, convenis i directives tant de l’Organització Internacional del Treball (OIT) 
com de la Unió Europea, en particular de la recomanació número 137 de l’OIT, i en virtut 
de les competències que té atribuïdes en matèria de formació professional marítima i 
sanitària, a fi d’atendre les demandes i necessitats formatives dels beneficiaris del sector 
maritimopesquer, aprovarà plans anuals de formació, que es podran ampliar o modificar en 
cada exercici.

2. Podran ser beneficiàries de la formació professional marítima i sanitària de l’Institut 
Social de la Marina totes aquelles persones que puguen estar interessades en aquesta 
formació per a romandre o accedir a ocupacions del sector maritimopesquer, les quals 
hauran d’acreditar, en el moment de presentació de la seua sol·licitud, els requisits que 
establisca la normativa vigent en cada moment.
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3. La formació s’impartirà en els centres nacionals de formació marítima i en les 
direccions provincials o locals de l’Institut Social de la Marina, amb mitjans propis o 
contractats quan siga necessari per a dur a terme la formació.

TÍTOL III

Gestió i règim economicofinancer

CAPÍTOL I

Gestió

Article 42. Entitat competent.

1. L’Institut Social de la Marina, com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia d’àmbit nacional, que actua sota la direcció i tutela del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, està adscrit a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i té una doble 
dimensió de competències: com a organisme encarregat de l’atenció social del sector 
maritimopesquer i com a entitat gestora del règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar.

2. L’Institut Social de la Marina desenvoluparà la seua activitat en règim 
descentralitzat, en els diferents àmbits territorials. Gaudirà, en la mateixa mesura que 
l’Estat, amb les limitacions i excepcions que, en cada cas, establisca la legislació fiscal 
vigent, d’exempció tributària absoluta, incloent-hi els drets i honoraris notarials i registrals, 
pels actes que realitze o els béns que adquirisca o posseïsca afectats als seus fins, sempre 
que els tributs o exaccions de què es tracte recaiguen directament sobre l’organisme de 
referència en concepte legal de contribuent i sense que siga possible legalment la 
translació de la càrrega tributària a altres persones.

També gaudirà, en la mateixa mesura que l’Estat, de franquícia postal i telegràfica.
3. En matèria de dades, informes o antecedents obtinguts per l’Institut Social de la 

Marina o subministrats a aquest en l’exercici de les seues funcions serà aplicable el que 
preveuen els articles 66 i 66 bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Article 43. Gestió del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

1. Com a entitat gestora del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
del Mar, correspon a l’Institut Social de la Marina la gestió, administració i reconeixement 
del dret a les prestacions de l’esmentat règim especial, compreses en l’acció protectora 
d’aquest que regula el capítol IV del títol I d’aquesta llei.

Així mateix, actuarà com a entitat col·laboradora de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variació de 
dades de les persones treballadores adscrites a l’esmentat règim especial, així com en la 
gestió de la cotització i recaptació en període voluntari.

2. La col·laboració en la gestió del règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar la duran a terme les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, 
empreses i associacions, fundacions i entitats públiques i privades, d’acord amb el que 
estableix la secció quarta, del capítol VII del títol I del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social.

Article 44. Gestió de la protecció social específica de les persones treballadores del 
sector maritimopesquer.

Com a organisme encarregat de la protecció social específica de les persones 
treballadores del sector maritimopesquer, correspon a l’Institut Social de la Marina la 
gestió, administració i reconeixement del dret a les prestacions i serveis regulats en el títol 
II d’aquesta llei.
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Per al desenvolupament d’aquesta gestió col·laborarà amb la Direcció General de la 
Marina Mercant la Secretaria General de Pesca i la resta d’organismes relacionats amb el 
sector maritimopesquer.

Article 45. Estructura organitzativa de l’Institut Social de la Marina.

1. El Govern, a proposta del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, regularà 
l’estructura i competències de l’Institut Social de la Marina.

2. L’Institut Social de la Marina desenvoluparà la seua activitat en règim 
descentralitzat, en els diferents àmbits territorials.

3. L’Institut Social de la Marina comptarà, com a òrgans de participació en el control 
i vigilància de la gestió, amb els següents:

a) En l’àmbit nacional:

1r. Consell General.
2n. Comissió executiva del Consell General.

b) En l’àmbit provincial:

Comissions executives provincials.

Article 46. Composició i funcionament dels òrgans de participació en la gestió.

1. La composició i el funcionament dels òrgans de participació en el control i vigilància 
de la gestió, als quals es refereix l’article anterior, es regularà reglamentàriament, tenint en 
compte que entre els seus membres hauran de figurar, fonamentalment per parts iguals, 
representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i de 
l’Administració pública, a més de representants de les corporacions de dret públic del 
sector maritimopesquer. La designació de representants de l’Administració General de 
l’Estat s’efectuarà d’acord amb el principi de presència equilibrada de dones i hòmens, 
excepte per raons fundades i objectives, degudament motivades.

2. El Consell General estarà presidit per la persona titular de la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social, i la Comissió Executiva, per la persona titular de la Direcció de l’Institut 
Social de la Marina.

CAPÍTOL II

Règim economicofinancer

Article 47. Sistema financer.

El sistema financer del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar 
serà el previst en la secció segona del capítol VIII del títol I del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social.

Article 48. Recursos generals.

1. Els recursos del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar 
seran els previstos en el finançament del sistema de Seguretat Social recollits en la secció 
segona del capítol VIII del títol I del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
incloent-hi les taxes i preus públics i aquells ingressos rebuts de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades i les aportacions a títol gratuït, que s’estiga autoritzat a 
percebre.

2. El finançament de l’acció protectora del règim especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors del Mar, en la seua modalitat no contributiva i universal, així com la 
determinació de la naturalesa de les prestacions, es regirà pel que disposa la secció 
segona del capítol VIII del títol I del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
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3. De conformitat amb el que disposa l’article 86.2.b) del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, les prestacions i serveis d’assistència sanitària incloses en l’acció 
protectora de la Seguretat Social i els corresponents als serveis socials, gestionats per 
l’Institut Social de la Marina, llevat que es deriven d’accident de treball i malaltia 
professional, requeriran un finançament de l’Estat que es contemplarà en els pressupostos 
de cada exercici econòmic.

Disposició addicional primera. Excepció a la incompatibilitat de l’aplicació de coeficients 
correctors de la cotització amb qualsevol altra bonificació o reducció.

No serà aplicable el que disposa l’article 11.5 a les bonificacions que es van gaudir 
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei.

Disposició addicional segona. No-increment de despeses de personal.

Les mesures incloses en aquesta norma no podran suposar increment de dotacions ni 
de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional tercera. Estudi sobre les condicions del treball dels bussejadors 
esportius i recreatius.

El Govern, en el termini d’un any, realitzarà els estudis pertinents que permeten aclarir 
si el treball desenvolupat pels bussejadors esportius i recreatius reuneix els requisits 
necessaris per a procedir a la inclusió d’aquest col·lectiu en el camp d’aplicació del règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Disposició transitòria primera. Aplicació de legislacions anteriors per a causar dret a 
pensió de jubilació.

1. Els afiliats en alta en el Mont de Pietat Marítim Nacional i caixes de previsió dels 
treballadors portuaris l’1 d’agost de 1970, data d’entrada en vigor del règim especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors del Mar, o en qualsevol altra data amb anterioritat i que, 
d’acord amb les normes del règim derogat, tinguen dret a obtindre la pensió de jubilació a 
partir dels cinquanta-cinc anys o seixanta en el cas d’estibadors portuaris, podran també 
causar pensió a partir d’aquestes edats. En aquest cas el percentatge de pensió que en el 
nou règim els correspondria, d’acord amb els seus períodes de cotització, experimentarà 
una disminució de set centèsimes per cada any que falte per a aconseguir l’edat de 
jubilació. Les fraccions de temps inferiors a l’any seran prorratejades per dotzenes parts.

Als efectes del càlcul del percentatge de pensió a què es fa referència en el paràgraf 
anterior, es ponderaran, si és el cas, els coeficients reductors de l’edat per a causar pensió 
de jubilació, als quals es refereix l’article 30 de la present llei.

2. Si per aplicació del que disposa l’apartat 1 de la present disposició transitòria 
resulta, en algun cas, un percentatge inferior al que hauria correspost d’acord amb els 
estatuts i la resta de normes vigents abans de l’entrada en vigor d’aquest règim especial, 
s’aplicarà aquest últim percentatge.

Disposició transitòria segona. Cotitzacions efectuades en anteriors règims.

Seran aplicables a aquest règim especial les normes contingudes en la disposició 
transitòria segona del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i les dictades per 
a la seua aplicació i desplegament, amb les excepcions següents:

a) Les referències fetes a la data d’efectes del Règim General o a l’1 de gener de 
1967 s’entendran fetes a la d’entrada en vigor d’aquest règim especial, l’1 d’agost de 1970.

b) Les referències fetes al mutualisme laboral s’entendran efectuades al Mont de 
Pietat Marítim Nacional i a les caixes de previsió dels estibadors portuaris i, correlativament, 
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les referents al Reglament General del Mutualisme Laboral a les normes reguladores de 
les esmentades caixes i monts de pietat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposen al que estableix la present llei 
i de manera expressa el text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 
21 de juny, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 
Mar, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, i el Reglament General de la Llei 
116/1969, de 30 de desembre, per la qual es regula el règim especial de la Seguretat 
Social dels Treballadors del Mar, aprovat pel Decret 1867/1970, de 9 de juliol.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució, 
que estableix com a competència exclusiva de l’Estat la legislació bàsica i règim econòmic 
de la Seguretat Social.

Se n’exceptuen el títol III, que només és aplicable de forma directa en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat, l’article 39, que es dicta a l’empara de la competència 
que l’article 149.1.16a de la Constitució atribueix a l’Estat en matèria de bases i la 
coordinació general de la sanitat, i l’article 41, dictat a l’empara de la competència que 
l’article 149.1.7a de la Constitució atribueix a l’Estat per a dictar la legislació laboral.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern per a dictar les disposicions generals necessàries per al 
desplegament del que preveu la present llei.

Disposició final tercera. Canvi de mesurament de l’arqueig de les embarcacions.

En compliment de la normativa vigent en matèria de mesurament de l’arqueig de les 
embarcacions, es procedirà a modificar reglamentàriament la classificació de les persones 
treballadores a tots els efectes.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

1. La present llei entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seua 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado», a excepció del que disposen l’article 3, lletres 
b), e), f), i) i j), l’article 4.1, lletres a), 1r, 3r i 4t, d), e) i g), l’article 10 i l’article 11.5, que 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2016.

2. L’atribució de drets, deures i obligacions inherents a l’enquadrament en el règim 
especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, per a aquells col·lectius de 
persones treballadores detallats en el capítol I del títol I d’aquesta llei que no figuraren 
inclosos amb anterioritat en el camp d’aplicació del referit règim, estarà determinada per la 
data d’entrada en vigor de la present llei.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen aquesta llei i que 

la facen complir.

Madrid, 21 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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