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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12663 Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen el marc 
regulador d’ajudes a les organitzacions professionals del sector de la pesca i 
de l’aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les 
seves bases reguladores d’àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial 
decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels 
productes pesquers, i el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es 
regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la 
pesca i l’aqüicultura.

La Comunicació de la Comissió Europea «Una estratègia per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador», l’anomenada Estratègia Europa 2020, estableix una 
sèrie de prioritats i objectius que han d’assolir els estats membres per a l’any 2020.

El Marc Comú Estratègic, aprovat pel Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions 
comuns 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, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 
del Consell (Reglament RDC), estableix una sèrie d’objectius temàtics que han de permetre 
assolir els objectius de l’Estratègia Europa 2020, a través dels fons estructurals i d’inversió 
europeus.

Millorar la competitivitat del sector de la pesca i de l’aqüicultura, conservar i protegir el 
medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, la sostenibilitat i qualitat en l’ocupació i 
afavorir la mobilitat laboral constitueixen tres dels onze objectius temàtics, com preveu 
l’article 9 del Reglament RDC i als quals, com a tals, pot donar suport el Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca.

El Programa nacional de reformes i l’Informe de posició dels serveis de la Comissió 
sobre el desenvolupament de l’Acord d’associació i de programes a Espanya per al 
període 2014-2020 van identificar unes prioritats de finançament per millorar la 
competitivitat i l’ocupació, que en el cas del sector de la pesca i de l’aqüicultura 
s’identifiquen amb els objectius temàtics 3, 6 i 8 del meritat article 9 del Reglament RDC, 
que es van plasmar a l’Acord d’associació entre Espanya i la Unió Europea, que va establir 
les grans línies estratègiques per a l’ús dels fons estructurals i d’inversió europeus.

D’altra banda, l’article 6 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 (Reglament FEMP), estableix com a prioritat fomentar la 
comercialització i la transformació a través de la millora de l’organització dels mercats de 
la pesca i de l’aqüicultura i a través de la incentivació de les inversions en els sectors de la 
transformació i la comercialització. El capítol IV del títol V del FEMP, concretament els seus 
articles 66 a 68.1.a), estableix el suport a les mesures que poden portar a terme, de 
manera exclusiva, les organitzacions professionals, sobre les quals versa aquest Reial 
decret.

Així mateix, l’article 35 del Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna, pel qual es 
modifiquen els reglaments (CE) núm. 1954/2003 i (CE) núm. 1224/2009 del Consell, i es 
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deroguen els reglaments (CE) núm. 2371/2002 i (CE) núm. 639/2004 del Consell i la 
Decisió 2004/585/CE del Consell, estableix la creació d’una organització comuna de 
mercats, de manera que les activitats de la producció pesquera i aqüícola, inclosa la 
transformació i comercialització, siguin econòmicament viables i competitives, i les 
organitzacions professionals tenen encomanat un paper important per assolir els objectius 
de la política pesquera comuna.

Aquesta organització comuna de mercats es regula en el Reglament (UE) 
núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual 
s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de 
l’aqüicultura, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1184/2006 i (CE) núm. 1224/2009 
del Consell, i es deroga el Reglament (CE) núm. 104/2000 (OCM), i ha estat desplegada 
parcialment pel Reglament d’execució (UE) núm. 1418/2013 de la Comissió, de 17 de 
desembre de 2013, relatiu als plans de producció i comercialització en virtut del Reglament 
(UE) núm. 1379/2013, i pel Reglament d’execució (UE) núm. 1419/2013 de la Comissió, 
de 17 de desembre, relatiu al reconeixement de les organitzacions de productors i les 
organitzacions interprofessionals, l’aplicació extensiva de les normes de les organitzacions 
de productors i les organitzacions interprofessionals i la publicació dels preus d’activació, 
de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1379/2013.

Donat aquest marc normatiu europeu, les organitzacions professionals en el sector 
dels productes de la pesca i de l’aqüicultura que recull l’OCM s’han establert i regulat en el 
pla intern mitjançant el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les 
organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura, en el 
qual se n’especifica el funcionament i les mesures que poden aplicar.

Aquestes organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de 
l’aqüicultura que recull l’OCM són les organitzacions de productors pesquers (OPP), les 
associacions d’organitzacions de productors pesquers (AOP) i les organitzacions 
interprofessionals del sector pesquer (OIP).

A part d’això, el Programa operatiu per a Espanya del FEMP per al període de 
programació 2014-2020, aprovat per Decisió de la Comissió de data 13 de novembre 
de 2015, ha programat el suport del FEMP a les mesures relacionades amb la 
comercialització i la transformació. Aquestes mesures, que desplega aquest Reial decret, 
sorgeixen per la necessitat de millorar la competitivitat de les organitzacions professionals, 
potenciant la seva creació i reestructuració, el finançament dels plans de producció i 
comercialització (PPIC) i el suport a la regulació del mercat a través del mecanisme 
d’emmagatzematge.

Així, el primer Comitè de Seguiment del FEMP, celebrat el 17 de febrer de 2016, va 
aprovar els criteris de selecció generals de les ajudes del FEMP indicats en el Programa 
operatiu. Posteriorment, aquest Comitè ha aprovat els criteris de selecció específics per 
als articles 66 a 68 del FEMP, així com el Pla d’informació i publicitat. Aquests criteris 
asseguren assolir els objectius i resultats de la prioritat que recull l’article 6.5.a) del FEMP. 
En tot cas, aquests criteris de selecció aprovats han de vetllar per promoure la igualtat 
entre homes i dones i la no-discriminació, així com perseguir un desenvolupament 
sostenible, en virtut dels articles 7 i 8 del Reglament RDC, horitzontal, per tant, per a totes 
les mesures cofinançades amb fons europeus.

El Programa operatiu del FEMP per al Regne d’Espanya estableix que la Direcció 
General d’Ordenació Pesquera ha d’actuar com a autoritat de gestió del FEMP, i amb 
aquesta finalitat ha estat designada de manera formal el 29 de juliol de 2016. De la mateixa 
manera, la Subdirecció General d’Economia, entre d’altres, s’ha d’ocupar de les mesures 
incloses als articles 66 a 68 del FEMP. Aquestes mesures es detallen en la seva Descripció 
de sistemes i manual de procediment intern, d’acord amb els principis de gestió i control 
que recull l’article 72 del Reglament RDC. Aquesta Subdirecció General, en el marc del Pla 
d’informació i publicitat aprovat, compleix els requisits d’informació als beneficiaris 
potencials amb les presents bases reguladores.
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Les línies d’ajuda que ara es preveuen són les dedicades a la preparació i aplicació 
dels plans de producció i comercialització (PPIC), a la utilització del mecanisme 
d’emmagatzematge i a la creació o reestructuració. La seva caracterització és la següent:

En primer lloc, les ajudes relatives als actuals PPIC, així com l’actual mecanisme 
d’emmagatzematge, estaven recollides a l’anterior Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA), la vigència del qual va finalitzar el 2014. Atès que aquestes mesures no tenien 
reflex en el Fons Europeu de la Pesca, que es va aplicar fins al 31 de desembre de 2015, 
encara que sí en el FEMP, l’aplicació del qual comença l’1 de gener de 2014, no s’han 
pogut concedir fins a la data pel mateix calendari d’implantació del FEMP. Amb la finalitat 
de portar a la pràctica aquestes ajudes al nostre país, es publiquen ara les presents 
normes comunes i bases d’aquestes línies d’ajudes.

Així mateix, s’ha de destacar que, atès que l’obligatorietat de presentar un PPIC o l’ús 
del mecanisme d’emmagatzematge ja s’establia des de l’any 2014, segons els articles 28 
a 30 de l’OCM, i que la implantació efectiva del FEMP serà un fet el 2017, les OPP han 
hagut d’afrontar una sèrie d’inversions durant els anys 2014, 2015 i 2016, per la qual cosa 
la Comissió, a requeriment del Regne d’Espanya, ha indicat que aquestes operacions, tal 
com estableix l’article 65.6 del Reglament RDC, són subvencionables des de l’any 2014, i 
d’aquesta manera queda indicat en el Programa operatiu del FEMP per a Espanya i en 
conseqüència en aquest Reial decret.

En el cas dels PPIC, regulats a l’article 66 del FEMP, la Comissió Europea considera 
que la preparació, la realització, l’elaboració d’informes i actualitzacions del pla i dels 
informes es consideren una única operació als efectes del que disposa l’article 65.6 del 
Reglament RDC, per la qual cosa són subvencionables els informes anuals dels PPIC 
aprovats abans de l’entrada en vigor del present Reial decret i a l’empara de la convocatòria 
corresponent.

En segon lloc, en el cas de l’ajuda a l’emmagatzematge en virtut de l’article 67 del 
FEMP, es considera una única operació als efectes del que disposa l’article 65.6 del 
Reglament RDC, des de l’1 de gener de 2014 i fins a la finalització del mecanisme, i per 
tant està d’acord amb el Programa operatiu del FEMP.

En tercer lloc, també es fomenta el suport a la creació d’organitzacions professionals, 
regulada a l’article 68.1.a) del FEMP, així com la reestructuració d’OPP i AOP, que és 
equivalent a la creació d’aquestes, segons estableixen l’article 15 de l’OCM i l’article 2.3.i) 
del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, també des de 2014.

En aquest cas, la durada de l’operació de creació i reestructuració, als efectes del que 
disposa l’article 65.6 del Reglament RDC, comença el dia de la data de la resolució de 
l’Administració competent que reflecteixi el reconeixement o l’aprovació del pla de 
reestructuració, amb una durada de cinc anys des del fet indicat o en tot cas amb el límit 
del 31 de desembre de 2023.

Sobre això, s’ha de ressaltar que les ajudes atorgades per aquest Reial decret a la 
creació d’OIP són innovadores en el nostre ordenament jurídic, ja que es pren com a criteri 
per al càlcul de l’ajuda el valor de la producció de la branca productora. La seva introducció 
en el sistema espanyol ha de propiciar una millor articulació del sector, en línia amb les 
prioritats de l’Administració pesquera i alimentària, amb la finalitat també d’aconseguir un 
equilibri millor i més sostenible en la cadena alimentària.

Finalment, s’ha de destacar que aquestes ajudes estan cofinançades per la Unió 
Europea a través del FEMP, i per la seva naturalesa són ajudes compatibles amb el mercat 
interior, amb la qual cosa compleixen el que disposen els articles 107 i 108 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea i el que disposa la Comunicació de la Comissió (2015/C 
217/01), publicada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» de 2 de juliol de 2015, relativa 
a les directrius sobre ajudes estatals per al sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

La present norma, així mateix, ha portat a terme una tasca de coordinació important 
amb la resta d’administracions implicades i de simplificació de l’activitat administrativa i 
reducció de càrregues innecessàries.
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Així, de conformitat amb l’article 6 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, tant la 
Secretaria General de Pesca com les comunitats autònomes i les organitzacions 
professionals del sector pesquer han d’utilitzar el sistema informàtic de gestió i 
funcionament d’organitzacions professionals (aplicació OPPES) per a una millor gestió de 
les mesures que recull l’OCM. Aquesta eina informàtica ha de millorar la coherència de 
l’actuació dels diferents actors implicats, així com l’eficiència en la gestió dels recursos 
públics en totes les línies d’ajudes ara previstes.

En efecte, en el cas dels PPIC l’aplicació OPPES ha de permetre un seguiment 
complet de les mesures amb contingut econòmic aprovades en aquests i concretades en 
els informes anuals, a fi de garantir-ne una traçabilitat completa. En el cas del mecanisme 
d’emmagatzematge, i amb la finalitat de garantir el càlcul i l’elegibilitat adequats, queden 
incorporats al sistema informàtic esmentat tots els emmagatzematges des de l’1 de gener 
de 2014. Les OPP o AOP que utilitzin aquest mecanisme han d’introduir tota la informació 
que sigui necessària en l’aplicació OPPES per garantir l’elegibilitat dels emmagatzematges 
efectuats.

A més, tant en el cas dels PPIC com del mecanisme d’emmagatzematge, la justificació 
documental es pot efectuar mitjançant un informe d’auditor, segons recull l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de 
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, 
en l’àmbit del sector públic estatal, previstos a l’article 74 del Reglament de desplegament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, o mitjançant justificació telemàtica. En tots dos casos, aquesta justificació ha de 
concordar amb les dades de l’aplicació OPPES.

Quant al contingut d’aquest Reial decret, s’ha de destacar que es compon de dues 
parts netament diferenciades.

Mentre que la primera s’ocupa de les disposicions generals i el marc normatiu bàsic de 
les línies d’ajudes ara previstes (PPIC, mecanisme d’emmagatzematge i creació i 
reestructuració d’organitzacions professionals), la segona s’ocupa dels detalls de les 
ajudes que ha de gestionar l’Administració General de l’Estat, que ha d’incorporar les 
bases reguladores de cada ajuda, dividir-les alhora en disposicions comunes per a totes 
les línies d’ajudes i regulacions específiques en funció de cadascuna, fet que es 
complementa amb un annex que recull els detalls de les despeses subvencionables i no 
subvencionables.

Juntament amb aquest contingut essencial, el Reial decret incorpora algunes 
disposicions addicionals i finals, en les quals es recull el contingut següent.

D’una banda, s’incorpora un règim especial de justificació de les ajudes, en especial 
pel que fa als PPIC, pel qual les organitzacions puguin sol·licitar a la seva Administració 
competent, i una sola vegada, que els plans de producció i comercialització i els seus 
informes anuals corresponents als anys 2014, 2015 i 2016 es puguin modificar per 
adaptar-se al que disposa aquest Reial decret.

D’altra banda, s’incorporen algunes modificacions puntuals en dos reials decrets 
relacionats amb el que ara s’aprova. D’una banda, s’afegeixen al Reial decret 418/2015, 
de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers, com a 
excepció al pas obligatori per llotja dels productes pesquers, els procedents de la modalitat 
de pesca d’almadrava, donada la seva naturalesa especial, s’incorpora a l’article 12.2 una 
nova redacció amb la finalitat d’establir la transmissió en temps real de la informació 
generada en ocasió de la primera venda, i s’amplia el termini d’adaptació de la seva 
disposició transitòria única fins al 31 de desembre de 2017, amb la finalitat d’adaptar-se al 
que disposa l’article 12.2 esmentat. D’altra banda, es modifica també el Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny, i s’afegeix la congelació al costat de la salaó i el marinat 
als productes que poden superar els quatre mesos en la seva reintroducció al mercat, amb 
la finalitat de millorar la rendibilitat de les OPP i AOP que utilitzin el mecanisme 
d’emmagatzematge i s’habilita el control de totes les organitzacions professionals, ja que 
s’estableix una auditoria biennal de les organitzacions de productors pesquers. Així mateix, 
s’amplia el contingut de l’aplicació informàtica per incorporar-hi les confraries de pescadors 
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i les seves federacions, així com altres organitzacions representatives de la producció 
primària.

D’altra banda, a causa del retard en la publicació d’aquest Reial decret, a causa en 
part del retard que també s’ha produït en l’aplicació de l’instrument financer del FEMP, i 
una vegada aprovats els criteris de selecció pel Comitè de Seguiment, les comunitats 
autònomes de Galícia i Andalusia han optat per publicar convocatòries d’ajudes a les 
organitzacions professionals d’àmbit autonòmic abans de la seva publicació. Així, s’han de 
citar per al cas gallec les ordres de 28 d’octubre de 2016 (DOG número 218) i de 31 de 
desembre de 2016 (DOG número 17), que van aprovar les bases i la convocatòria per 
a 2016 i 2017, respectivament, per a la concessió de subvencions a les organitzacions de 
productors pesquers i associacions d’organitzacions de productors pesquers del sector de 
la pesca i de l’aqüicultura per a la preparació i aplicació dels plans de producció i 
comercialització, finançades amb el FEMP. En el cas andalús, es van convocar mitjançant 
l’Ordre de 10 de juliol de 2017 (BOJA número 134), per la qual s’estableixen les ajudes 
previstes a l’empara de bases reguladores per a la concessió de subvencions a les 
organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, en 
el marc del Programa operatiu del FEMP. En tots dos casos, les ordres s’han elaborat 
tenint com a referència el projecte normatiu que ara s’aprova. Les convocatòries 
esmentades de les comunitats autònomes de Galícia i Andalusia difereixen en la regulació 
d’alguns aspectes molt concrets del marc regulador previst al títol I d’aquest Reial decret, 
però no contravenen cap normativa nacional ni europea, sinó que són aspectes en els 
quals les comunitats autònomes tenen competències per determinar les quanties que 
poden percebre les OPP per la realització de les activitats objecte de subvenció. Per tant, 
la disposició transitòria no fa sinó convalidar aquestes convocatòries en aquelles qüestions 
menors que difereixen del marc regulador que ara s’aprova.

Cal destacar que és essencial determinar l’òrgan competent per gestionar les ajudes, 
per seguretat jurídica i per evitar un fraccionament d’aquesta gestió, assenyalant per tant 
el punt de connexió que ha de permetre l’atribució de la responsabilitat competencial, 
especialment tenint en compte que les comunitats autònomes tenen competències de 
gestió respecte de les OPP i AOP d’àmbit autonòmic i l’Estat respecte de les d’àmbit 
nacional i transnacional i que les OPP i AOP esmentades poden canviar el seu àmbit 
d’actuació, per reestructuració, al llarg del període de programació.

A més, atès que les ajudes esmentades es concedeixen per a llargs períodes de 
durada, a computar des de l’1 de gener de 2014, i que com a conseqüència de la 
reestructuració, en uns casos, ens trobem davant OPP o AOP noves i en altres no, és 
essencial que aquestes OPP i AOP disposin d’un coneixement precís del procediment que 
s’ha de seguir, tant per a la presentació de PPIC i informes anuals com en l’obtenció de les 
ajudes, depenent del tipus de reestructuració seguit.

Així mateix, d’acord amb l’article 17.1 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, i de 
conformitat amb el Programa operatiu del FEMP i els criteris de selecció aprovats pel 
Comitè de Seguiment, es determina que és el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient el competent per gestionar les ajudes associades al mecanisme 
d’emmagatzematge, ja siguin OPP i AOP d’àmbit nacional, transnacional o autonòmic.

Sobre això, i tenint en compte la doctrina del Tribunal Constitucional, es preveu la 
gestió centralitzada dels fons que es destinen a les subvencions que preveu el present 
Reial decret per al mecanisme d’emmagatzematge com el mitjà més apropiat per assegurar 
la plena efectivitat de les mesures dins de l’ordenació bàsica del sector, i per garantir les 
mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi als seus potencials destinataris 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 l’ajuda no està compartimentada, sinó que s’estén 
al conjunt del sistema productiu, i al mateix temps és un mitjà necessari per evitar que la 
quantia global d’aquestes ajudes sobrepassi els fons de la Unió Europea dedicats aquestes 
ajudes. D’altra banda, aquesta modalitat de gestió està avalada pel fet que les actuacions 
de foment, la realització de les quals pretén aquesta norma, afecten el conjunt del sector, 
de manera que només tenen sentit si es manté el seu caràcter supraterritorial.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 268  Dissabte 4 de novembre de 2017  Secc. I. Pàg. 6

Sobre això, i d’acord amb la reiterada jurisprudència constitucional en matèria d’ajudes 
públiques, en aquest Reial decret es donen les circumstàncies que emparen la 
centralització de les ajudes, de conformitat amb el «quart supòsit» de la sentència del 
Tribunal Constitucional 13/1992, en el seu fonament jurídic 8.D), descrites en el paràgraf 
anterior, i per tant correspon la gestió centralitzada, quan sigui imprescindible per assegurar 
la plena efectivitat de les mesures de foment dins de l’ordenació bàsica del sector, per 
garantir les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi d’aquestes ajudes als seus destinataris 
potencials arreu del territori nacional, i al mateix temps és un mitjà necessari per evitar que 
se sobrepassi la quantia global dels fons o crèdits que s’hagin destinat al sector (SSTC 
95/1986; 152/1988 i 201/1988).

En efecte, el mecanisme d’emmagatzematge el gestiona el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, sobre la base de l’article 149.1.13a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència sobre les bases i la coordinació general 
de l’activitat econòmica.

Amb paraules de la Sentència del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrer, 
«l’article 149.1.13a CE pot emparar tant normes estatals que fixin les línies directrius i els 
criteris globals d’ordenació de sectors econòmics concrets, com previsions d’accions o 
mesures singulars indispensables per assolir els fins proposats en l’ordenació esmentada 
(STC 155/1996, de 9 d’octubre, F.4 i jurisprudència que s’hi esmenta)». En definitiva, 
l’Estat té reservada, per l’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, tot i que hi ha una competència sobre 
un subsector econòmic que una comunitat autònoma ha assumit com a «exclusiva» en el 
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 (STC 74/2014, de 8 de maig).

La doctrina sobre la utilització de la supraterritorialitat com a criteri d’atribució de 
competències a l’Estat es recorda en la STC 27/2014, de 13 de febrer, FJ 4, en els termes 
següents: «la utilització de la supraterritorialitat com a criteri determinant per a l’atribució o 
el trasllat de la titularitat de competències a l’Estat en àmbits, en principi, reservats a les 
competències autonòmiques té, segons la nostra doctrina, 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 tampoc es pugui exercir mitjançant mecanismes de cooperació o de coordinació 
i, per això, requereixi un grau 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 35/2012, FJ 5, amb cita de la 
STC 194/2011, FJ 5)».

L’article 149.1.13a CE, per tant, pot justificar en determinats casos 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 el supòsit esmentat es pugui considerar 
conforme a 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 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 
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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.

D’acord amb la doctrina de l’Alt Tribunal i el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, la 
gestió centralitzada a càrrec del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
garanteix l’aplicació de l’ajuda per utilitzar el mecanisme d’emmagatzematge amb criteris 
uniformes evitant el fraccionament en l’accés a aquestes ajudes i afavorint, per tant, que 
tinguin les mateixes possibilitats d’obtenció i gaudi els potencials destinataris que radiquen 
en diferents comunitats autònomes.

S’ha de tenir present que el mecanisme d’emmagatzematge és una xarxa de seguretat 
per al productor, de manera que pot diferir la venda del seu producte a un moment 
posterior, una vegada estabilitzat. En l’operativa habitual d’aquest mecanisme, i segons el 
que indica el paràgraf següent, a vegades el producte es desembarca en una comunitat 
autònoma i s’emmagatzema en una altra, per la qual cosa es fa necessària una gestió 
centralitzada per garantir l’accés a les ajudes corresponents. De la mateixa manera, no 
existeix cap obligatorietat de comercialitzar en una determinada comunitat autònoma el 
que s’hi ha emmagatzemat o el que s’hi ha desembarcat. El mercat és unitari, com també 
ho és el mar, que només es divideix a mers efectes de protecció i control en caladors i que, 
per tant, no es correspon amb la divisió provincial ni, per tant, autonòmica, en la mesura 
que el mar no està adscrit, com se sap, a cap terme municipal i que només en ocasions 
concretes permet la projecció de competències autonòmiques sobre la seva superfície.

Així mateix, la competència abans de la primera venda correspon a l’Administració 
General de l’Estat, segons la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat. 
Atès que, a més, les organitzacions professionals corresponents poden efectuar transports 
entre comunitats autònomes, previs a la primera venda dels productes pesquers, segons 
el que disposa el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera 
venda dels productes pesquers, es justifica que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient gestioni aquesta ajuda. Així mateix, s’ha de tenir present que 
no es pot establir la residència de la gestió del mercat dels productes pesquers en les 
comunitats autònomes sense menyscabar seriosament el fi per al qual tant la normativa 
com els fons europeus han proposat aquesta mesura, doncs això generaria una divisió 
interna en el mercat del tot artificial, ja que en no haver-hi vinculació entre el lloc de pesca, 
el de descàrrega, el port base del vaixell i el d’emmagatzematge, ni entre aquests i el de 
mercat efectiu després de la primera venda, una divisió territorial dels sistemes 
d’emmagatzematge, que per la seva pròpia naturalesa han de prestar un servei adequat a 
les necessitats del mercat en cada moment, comportaria un buidatge de la finalitat per a la 
qual es van crear. A part d’això, no hi ha cap altre mitjà en aquests casos per garantir les 
mateixes possibilitats d’obtenció a tots els potencials destinataris, que es veurien clarament 
i injustificadament perjudicats o beneficiats en funció de les condicions conjunturals, no 
atribuïbles a criteris objectius o d’efectiva divisió territorial i funcional del seu desplegament, 
del desplegament territorial dels llocs per a la seva execució i no de la necessitat en funció 
de les condicions generals del mercat, que no està dividit territorialment, ni ho pot estar, en 
virtut del principi d’unitat de mercat que la Constitució proclama i el dret de la Unió ha 
ampliat i consolidat.

En relació amb el rang de la norma i segons la jurisprudència constitucional reiterada 
(STC 175/2003, de 30 de setembre) (STC 156/2011, de 18 d’octubre) és adequat per a la 
seva regulació establir la normativa bàsica mitjançant un reial decret. Així mateix, des del 
punt de vista formal per al rang de la norma, la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix 
l’establiment de les bases reguladores de subvencions mitjançant una norma amb rang de 
llei o reial decret; així, en la seva Sentència 156/2011, de 18 d’octubre (FJ 7) afirma que 
«quant a la perspectiva formal, la regulació subvencional que ens ocupa també ha de 
satisfer les exigències formals de la normativa bàsica contingudes en l’’STC 69/1988, FJ 
5, anteriorment reproduïda. Des d’aquesta perspectiva formal, és necessari partir del fet 
que en les matèries de competència compartida en què, com passa en aquest cas, 
correspon a l’Estat establir les normes bàsiques i a les comunitats autònomes el 
desplegament normatiu i l’execució de les bases esmentades, la instrumentació dels 
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programes subvencionals s’ha de fer amb el suport de la llei formal sempre que sigui 
possible, o, en tot cas, a través d’una norma reglamentària del Govern que reguli els 
aspectes centrals del règim jurídic de les subvencions, que ha de comprendre, almenys, 
l’objecte i la finalitat de les ajudes, la seva modalitat o modalitats tècniques, els subjectes 
beneficiaris i els requisits essencials d’accés... Aquest criteri respecte a la cobertura formal 
de la normativa bàsica ha de ser exigit, fins i tot amb més rigor, en els supòsits de 
subvencions estatals centralitzades en els àmbits materials en què la Constitució reserva 
a l’Estat la normativa bàsica, atès que aquesta gestió centralitzada s’erigeix en excepció 
que limita l’exercici ordinari a càrrec de les comunitats autònomes de les seves 
competències».

Així mateix, aquest Reial decret es fonamenta pel que fa a la regulació de les ajudes a 
la creació i reestructuració d’organitzacions professionals conjuntament a l’empara de 
l’article 149.1.19a de la Constitució espanyola en matèria de bases d’ordenació del sector 
pesquer.

Atès que s’establiran com a normativa bàsica aspectes derivats de la normativa 
comunitària, en especial de l’OCM i el FEMP, de conformitat amb el Reial decret 277/2016, 
de 24 de juny, i atès que les ajudes per la utilització del mecanisme d’emmagatzematge 
s’atorgaran a les organitzacions de productors pesquers i les seves associacions, ja siguin 
de competència nacional o autonòmica de manera centralitzada, el rang de reial decret és 
l’adequat.

D’altra banda, el present Reial decret incorpora una sèrie de derogacions sobre la 
base dels principis de millora reguladora i de seguretat jurídica dels destinataris, si bé les 
normes esmentades havien perdut la seva vigència de manera tàcita en ocasió de 
l’aprovació d’altres normes posteriors.

Finalment, segons el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu de les administracions públiques, el present Reial decret 
s’adequa als principis de bona regulació, ja que té per objecte donar resposta a les 
necessitats de les organitzacions professionals del sector dels productes de la pesca i de 
l’aqüicultura, de manera que proporciona la seguretat jurídica necessària per assegurar el 
seu funcionament adequat i inversions que puguin portar a terme, en el marc del FEMP i 
l’OCM.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que estableixen els articles 17 i 
concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, juntament 
amb el que disposa la disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca 
marítima de l’Estat, i la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, que faculten el Govern per al seu desplegament 
reglamentari.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 de 
novembre de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte:

a) D’una banda, regular amb caràcter bàsic disposicions generals respecte de les 
ajudes a les organitzacions de productors pesquers (OPP), les associacions 
d’organitzacions de productors pesquers (AOP) i les organitzacions interprofessionals del 
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sector pesquer (OIP), i fixar el punt de connexió territorial per determinar l’autoritat 
competent respectiva, en el marc del que disposen el Reglament (UE) núm. 1379/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual s’estableix 
l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, 
es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1184/2006 i (CE) núm. 1224/2009 del Consell, i 
es deroga el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, i les disposicions concordants 
(Reglament de l’OCM).

b) De l’altra, regular amb caràcter bàsic els imports màxims de finançament i els 
requisits que han de complir totes les organitzacions per obtenir les ajudes que preveuen 
els articles 66 a 68 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 (Reglament FEMP), als plans de producció i 
comercialització, al mecanisme d’emmagatzematge i a la creació i reestructuració 
d’organitzacions professionals, segons que correspongui, del sector dels productes de la 
pesca i de l’aqüicultura, independentment del seu àmbit d’actuació.

c) Finalment, establir les bases reguladores de les subvencions que correspon 
gestionar a l’Administració General de l’Estat de conformitat amb el que disposa aquest 
Reial decret, per a:

1r Ajudes a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) 
de les OPP i, si s’escau, de les AOP, segons estableixen la secció IV del capítol II del 
Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre 
de 2013, l’article 66 del Reglament (UE) núm. 508/2014 i l’article 15.5 del Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny;

2n Ajudes a la utilització del mecanisme d’emmagatzematge, portat a terme per OPP 
i, si s’escau, AOP, segons estableixen la secció V del capítol II del Reglament (UE) 
núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, 
l’article 67 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de maig de 2014, i l’article 17.5 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny;

3r Ajudes a la creació o reestructuració d’OPP i AOP, així com a la creació de les OIP, 
segons estableixen l’article 15 del Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, d’11 de desembre de 2013, l’article 68.1.a) del Reglament (UE) núm. 
508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, i els articles 2.3.i), 
3.10, 4.8 i 5.6 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny.

2. Les actuacions objecte d’ajuda s’emmarquen en el Programa operatiu del FEMP 
per al Regne d’Espanya, dins de la prioritat 5 de l’article 6 del FEMP.

TÍTOL I

Disposicions comunes

Article 2. Definicions.

1. A més de les definicions que estableix el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, 
s’apliquen les següents:

a) Administració competent: l’òrgan competent de la comunitat autònoma respecte de 
les OPP o AOP autonòmiques, enteses com a tals aquelles l’àmbit d’aplicació de les quals 
es limiti al territori d’una comunitat autònoma; l’Administració General de l’Estat respecte 
de les OPP o AOP d’àmbit superior a una comunitat autònoma, ja sigui nacional o 
transnacional.

No obstant això, quan com a resultat del procés de reestructuració l’OPP o AOP canviï 
d’administració competent, s’apliquen les regles següents:
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1a És competent l’Administració d’origen per a la totalitat de les actuacions 
corresponents als PPIC fins al 31 de desembre de l’any en què es fa efectiva la 
reestructuració, així com els seus informes anuals corresponents.

2a És competent l’Administració de destinació per a la totalitat de les actuacions 
corresponents als PPIC a partir de l’1 de gener de l’any següent al de fer-se efectiva la 
reestructuració, així com dels seus informes anuals corresponents.

No obstant això, l’Administració General de l’Estat és la competent en tot cas per a les 
ajudes relatives al mecanisme d’emmagatzematge que regula aquest Reial decret.

b) Administració d’origen: administració davant la qual l’OPP o AOP està reconeguda 
amb caràcter previ al procés de reestructuració.

c) Administració de destinació: administració que esdevé competent com a 
conseqüència de la reestructuració de l’OPP o AOP.

d) Reestructuració per fusió d’OPP o AOP: integra tots els supòsits de reestructuració 
per unió de dues o més OPP o AOP per actuar de manera unificada, tant si és per fusió o 
absorció de totes en una entitat única, amb la pèrdua prèvia de personalitat de totes les 
fusionades o de les absorbides en el procés d’absorció, com si es tracta d’integració entre 
aquestes sense pèrdua de personalitat jurídica de cap, i això independentment de la forma 
d’incorporació d’unitats productives o de l’àmbit d’actuació autonòmic, nacional o 
transnacional resultant del procés esmentat.

e) Reestructuració per escissió d’OPP o AOP: procés de separació d’una OPP o 
AOP, ja sigui per escissió total, per divisió d’una en dues o més OPP o AOP, o per escissió 
parcial, quan una entitat segrega una de les seves parts, que o bé s’incorpora a una altra 
OPP o AOP o bé desapareix, i això independentment de la segregació d’unitats productives 
o de l’àmbit d’actuació autonòmic, nacional o transnacional resultant del procés esmentat.

Article 3. Requisits generals dels beneficiaris i actuacions subvencionables.

1. Els sol·licitants de les subvencions han de complir com a mínim els requisits 
generals següents, sense perjudici dels altres específics que figuren a les respectives 
línies d’ajuda d’aquest Reial decret:

a) Ajustar-se a la metodologia que assenyali la convocatòria per determinar els 
costos de l’operació i les condicions de pagament de la subvenció.

b) Portar a terme la durada de l’operació, establerta, si s’escau, a la convocatòria.
c) Complir la informació financera i addicional que ha de conservar, comunicar i 

facilitar quan sigui requerit, així com el manteniment i la disponibilitat de la documentació, 
sense perjudici del que estableix la lletra g).

d) Acceptar l’ajuda, fet que implica la inclusió en una llista pública d’operacions.
e) Mantenir la condició de beneficiari i complir els requisits d’admissibilitat que 

preveuen l’article 10 del FEMP i el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, 
de 17 de desembre de 2014, pel qual es complementa el Reglament FEMP.

f) Complir el que disposen els articles 71 i 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen 
disposicions comuns 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, i es deroga el Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell (Reglament RDC).

g) Complir el que disposa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

h) Complir la garantia sobre la capacitat administrativa i financera establerta, si 
s’escau, en la convocatòria.

i) Sotmetre’s a actuacions de control dels diferents òrgans competents.
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j) Emplenar i actualitzar els indicadors relatius al projecte, segons indiqui la 
convocatòria.

k) Portar una comptabilitat separada, o disposar d’un codi comptable adequat de les 
transaccions relacionades amb les operacions objecte de finançament, que permeti 
distingir la despesa pública cofinançada pel FEMP i la part nacional.

l) Assumir les responsabilitats que li corresponguin i que figurin a cada convocatòria.

2. L’Administració competent s’ha d’assegurar que s’informa adequadament tots els 
potencials beneficiaris sobre aquests aspectes.

3. Són subvencionables les despeses referides a l’article 65, apartats 2 i 6 del 
Reglament RDC.

No obstant el que disposa l’apartat 6, les ajudes a PPIC i a emmagatzematge es 
consideren una operació única, de manera que per als PPIC són subvencionables les 
despeses efectuades i reflectides en els informes anuals dels PPIC aprovats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del present Reial decret i a l’empara de la convocatòria 
corresponent i per a l’ajuda a l’emmagatzematge, i es computen des de l’1 de gener 
de 2014 i fins a la finalització del mecanisme, i han de ser conformes, per tant, al Programa 
operatiu del FEMP.

Article 4. Requisits específics i càlcul per a la línia d’ajudes als plans de producció i 
comercialització.

1. Als efectes de la percepció de les ajudes que preveu l’article 66 del FEMP, es 
consideren elegibles els imports de les mesures que l’Administració competent hagi 
aprovat prèviament al PPIC, executades efectivament en els informes anuals que regula 
l’article 15 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, i degudament justificades segons 
estableixi la convocatòria corresponent.

2. L’ajuda concedida no pot superar el 3% del valor mitjà anual de la producció 
comercialitzada per l’OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la resolució 
d’aprovació del PPIC corresponent a l’any que escaigui.

3. Per al càlcul de la producció indicat a l’apartat anterior, s’entén la suma del valor 
de la producció comercialitzada per cada un els membres en el cas d’OPP, o la suma del 
valor de la producció de cadascun dels membres de cada OPP que compongui una AOP, 
segons la declaració inclosa a l’article 23.1.

Aquest resultat s’ha de comparar amb l’aplicació OPPES, o altres fonts oficials, i, si hi 
ha discrepàncies, s’ha de prendre el valor d’aquestes últimes.

4. Potestativament, i sempre que així ho reculli la convocatòria, les administracions 
competents poden atorgar avançaments segons el que disposa l’article 66.4 del FEMP, fins 
a un màxim del 50% dels costos elegibles, amb la constitució prèvia de garanties segons 
estableixi la seva normativa aplicable. De conformitat amb el que estableix l’apartat 2, 
l’avançament no pot superar l’1,5% del valor mitjà anual de la producció comercialitzada.

5. En el cas de la preparació del PPIC i, si s’escau, de cada informe anual, les 
despeses subvencionables per aquests dos conceptes no poden ser superiors a 4.000 
euros per cadascun d’aquests documents.

6. En el cas de l’aplicació dels PPIC, quan les mesures tinguin caràcter econòmic, 
són subvencionables en cada mesura tant les activitats del titular del projecte com les 
activitats de gestió del projecte que indica l’annex, si així s’ha reflectit en la resolució 
d’aprovació del PPIC i de l’informe anual.

7. Les mesures aprovades en el PPIC i posteriorment executades i justificades en 
l’informe anual han de tenir la qualitat tècnica necessària. Potestativament, l’òrgan 
instructor pot sol·licitar un informe a altres organismes públics perquè avaluïn si els treballs 
s’ajusten al temps i el pressupost presentat a l’informe anual.

8. En cas que es detectin treballs plagiats, segons el parer de la Comissió de 
Valoració, o de qualitat insuficient segons el que disposa l’apartat anterior, la Comissió de 
Valoració ha d’informar que la mesura esmentada no és elegible, sense perjudici de 
l’aplicació de la normativa antifrau que correspongui.
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Article 5. Normes en matèria de subcontractació de plans de producció i comercialització.

1. Poden ser objecte de subcontractació les activitats dels PPIC que formin part de 
l’actuació subvencionada però que no puguin dur a terme l’OPP o AOP corresponent de 
manera directa.

2. El pressupost global de l’activitat subcontractada pot assolir el 100% del pressupost 
del participant esmentat, llevat que l’Administració competent disposi un altre percentatge 
en les seves bases reguladores i la subcontractació està condicionada, en els supòsits que 
preveu l’article 29.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a la formalització per escrit del 
contracte, que ha de disposar de l’autorització prèvia de l’òrgan de concessió.

Si s’escau, s’ha de complir el que preveu l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.

3. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, es permet expressament que la 
resolució d’aprovació del PPIC dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 constitueixi l’autorització 
prèvia de l’Administració competent per a la subcontractació en els supòsits que indica 
l’article 29.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sense perjudici del compliment del que 
estableixen l’article 29.7 de la Llei esmentada i l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol.

A més, s’autoritza que la subcontractació arribi al 10% de l’import de l’activitat 
esmentada per als anys que indica el paràgraf anterior.

4. No es pot subcontractar amb les mateixes entitats beneficiàries que formen part de 
l’organització o hi estiguin vinculades, ni quan siguin entitats participants en el procés de 
reestructuració, ni en cap dels casos que especifica l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre.

5. Cadascun dels beneficiaris és responsable d’assegurar el compliment de les 
normes de contractació pública que siguin aplicables. En tots els casos, s’han de complir 
els principis bàsics de transparència, no-discriminació i igualtat, d’acord amb l’article 29 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

No es permet la contractació entre els beneficiaris per a la realització d’una mesura 
prevista al PPIC, ni tampoc la contractació de treballadors d’alguna de les entitats 
beneficiàries del projecte com a prestadors de serveis de professionals externs i 
assessorament. Quan per a l’execució d’una mesura del PPIC intervinguin empreses 
vinculades, aquestes no poden participar com a proveïdors o prestadors de serveis, o la 
seva activitat no serà subvencionable.

Es consideren entitats vinculades, segons el que disposa el Reglament (UE) 
núm. 651/2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el 
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, quan concorre algun dels 
supòsits següents:

a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis de 
l’altra empresa.

b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració, direcció o control de l’altra empresa.

c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut 
d’un contracte subscrit amb aquesta o d’una clàusula estatutària de la segona empresa.

d) Una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un 
acord subscrit amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets 
de vot dels seus accionistes o socis.

Es presumeix que no hi ha influència dominant quan els inversors no tinguin implicació 
directa o indirecta en la gestió de l’empresa en qüestió, sense perjudici dels drets que els 
corresponguin en la seva qualitat d’accionistes.

També es consideren empreses vinculades les que mantinguin alguna de les relacions 
esmentades a través d’una persona física o un grup de persones físiques que actuïn de 
comú acord, si aquestes empreses exerceixen la seva activitat o una part d’aquesta en el 
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mateix mercat de referència o en mercats contigus, i es considera mercat contigu el mercat 
d’un producte o servei situat en una posició immediatament anterior o posterior a la del 
mercat en qüestió.

6. En el cas d’obres, un funcionari designat per l’Administració competent ha 
d’estendre acta de no-inici, sempre a petició de l’OPP/AOP corresponent, abans que 
comencin.

L’Administració competent ha de determinar la pertinència de la petició, i ha d’estendre 
l’acta esmentada o comunicar per escrit a l’organització professional que no és necessari, 
segons que correspongui.

En cas de no sol·licitar aquesta acta, la mesura no és subvencionable.

Article 6. Requisits específics i càlcul per a la línia d’ajudes per a la creació 
d’organitzacions professionals i reestructuració d’organitzacions de productors 
pesquers i associacions d’organitzacions de productors pesquers.

1. A l’efecte de la percepció de les ajudes que preveu l’article 68.1.a) del Reglament 
FEMP, en el cas de les OPP i AOP, ja sigui per creació o reestructuració, l’ajuda es 
concedeix durant els cinc primers anys a comptar de l’endemà de la recepció de la 
notificació de la resolució favorable emesa per l’Administració competent.

Aquestes ajudes només es poden atorgar quan la data de recepció de la notificació de la 
resolució favorable de l’Administració competent sigui posterior al 29 de desembre de 2013.

2. En el cas d’OPP i AOP, s’ha de comprovar el valor de la producció de la mateixa 
manera que a l’article 4.3, i s’ha de justificar per mòduls, segons el que disposa el capítol 
II del títol II del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el 
valor del mòdul és la producció comercialitzada.

En aquest cas, l’ajuda concedida no pot superar l’1% del valor mitjà anual de la 
producció comercialitzada per l’OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la 
resolució.

3. En el cas de les OIP, poden percebre ajudes exclusivament per a la seva creació i 
sempre que estiguin inscrites en el Registre d’organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries, establert a l’article 14 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i el seu 
àmbit d’actuació s’estengui a tot el territori nacional.

Aquestes ajudes es concedeixen de la mateixa manera que les indicades per a les 
OPP i AOP, considerant el valor de la producció comercialitzada de la branca productora.

4. L’ajuda màxima per organització professional i any no pot superar els 100.000 
euros.

5. Poden ser subvencionables totes les formes de reestructuració d’OPP i AOP 
resultants de processos de fusió.

6. Només poden ser objecte de subvenció les reestructuracions resultants de 
processos d’escissió que resultin de la divisió d’una OPP o AOP sempre que l’entitat 
d’origen no experimenti un canvi d’àmbit d’aplicació.

Article 7. Normes en matèria de reestructuracions.

1. La reestructuració ha de dotar les OPP i AOP d’una nova organització que faci més 
eficaç la seva activitat i més rendible, que adeqüi la seva producció a les exigències del 
mercat i contribueixi al compliment dels objectius de la política pesquera comuna.

Ha d’implicar unes mesures de reorganització i de reajustament que permetin a l’OPP 
o AOP desenvolupar-se i adaptar-se a les condicions canviants del mercat, i no s’han de 
tractar d’accions d’índole puntual sinó d’actuacions de caràcter permanent que afectin la 
mateixa estructura interna de l’organització de productors.

2. La reestructuració s’ha d’efectuar segons el que preveu el Pla de reestructuració 
aprovat prèviament per l’Administració o administracions de destinació, segons el que 
disposen el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, i el Reglament de l’OCM.

El Pla esmentat ha d’exposar la situació inicial de partida i ha de fer una descripció 
detallada dels socis i mitjans de producció i els objectius que es pretenen assolir amb la 
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reestructuració, que han de ser conformes al que disposa l’OCM, segons el que disposa 
l’apartat 1.

El Pla de reestructuració s’ha de presentar davant l’Administració de destinació, que 
ha d’estudiar la viabilitat de la proposta.

3. El que preveu aquest article s’entén sense perjudici del que estableix la disposició 
addicional segona.

Article 8. Requisits específics en matèria de presentació dels plans de producció i 
comercialització i informes anuals i de la sol·licitud d’ajudes d’OPP/AOP 
reestructurades.

1. Els PPIC de les OPP o AOP sotmeses a processos de reestructuració, tant anuals 
com plurianuals, finalitzen el 31 de desembre de l’any en què l’Administració competent 
dicti la resolució de reestructuració.

Les OPP o AOP reestructurades han de presentar un nou PPIC davant l’Administració 
competent resultant de la reestructuració, segons el que disposa l’article 14.3 del Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny.

La vigència del nou pla comença l’1 de gener de l’any següent al que es produeixi la 
reestructuració efectiva.

2. Les OPP o AOP reestructurades han de presentar els informes anuals dels PPIC 
que es van aprovar abans de la reestructuració i la vigència dels quals acaba l’any en què 
es fa efectiva, fins i tot en nom d’OPP/AOP extintes pel procés de reestructuració, davant 
l’Administració d’origen, i les noves es subroguen en les obligacions de les OPP o AOP 
originàries de la reestructuració esmentada.

Els informes anuals derivats dels nous PPIC aprovats després de la reestructuració els 
ha de presentar la nova OPP o AOP reestructurada davant l’Administració de destinació 
perquè els aprovi.

3. La instrucció, resolució, pagament i control de la subvenció per reestructuració 
correspon a l’Administració de destinació.

No obstant això, la instrucció, resolució, pagament i control les ajudes per PPIC 
atorgades amb anterioritat a la reestructuració correspon a l’Administració d’origen.

TÍTOL II

Bases reguladores de les subvencions destinades a les organitzacions 
professionals en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca gestionades pel 

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

CAPÍTOL I

Disposicions comunes a totes les línies d’ajuda

Article 9. Línies d’ajudes.

a) S’estableixen les línies d’ajudes següents, que són gestionades pel Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient d’acord amb les convocatòries 
respectives, en concordança amb el que assenyalen els articles 66 a 68 del FEMP, 
destinades a les OPP i a AOP, inscrites al Registre d’organitzacions de productors 
pesquers i associacions d’organitzacions de productors pesquers, establert a l’article 8 del 
Reial decret 277/2016, de 24 de juny; i a les organitzacions interprofessionals inscrites en 
el Registre d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries establert a l’article 14 de 
la Llei 38/1994, de 30 de desembre, d’àmbit nacional.

b) Subvencions a les organitzacions de productors pesquers i associacions 
d’organitzacions de productors pesquers d’àmbit nacional i transnacional, destinades a dur 
a terme plans de producció i comercialització.
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c) Subvencions a les organitzacions de productors pesquers i associacions 
d’organitzacions de productors pesquers d’àmbit autonòmic, nacional i transnacional, 
destinades a l’ús del mecanisme d’emmagatzematge.

d) Subvencions a les organitzacions de productors pesquers i associacions 
d’organitzacions de productors pesquers, d’àmbit nacional i transnacional, destinades a la 
seva creació i reestructuració.

e) Subvencions a les organitzacions interprofessionals d’àmbit nacional, que 
compleixin els requisits que estableix el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, destinades 
a la seva creació.

Article 10. Finançament i elegibilitat.

1. El finançament de les subvencions s’efectua amb càrrec al crèdit disponible en 
l’aplicació pressupostària 23.16.415B.772 «ajudes al desenvolupament de la nova OCM 
per a la comercialització dels productes pesquers» dels pressupostos generals de l’Estat 
vigents i amb càrrec a l’aplicació esmentada o la que la pugui substituir en anys posteriors, 
i la concessió de les subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la concessió. La totalitat de l’import de les ajudes s’ha de fer 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària esmentada, i del total de la intensitat de l’ajuda 
pública, el FEMP ha de cofinançar:

a) Plans de producció i comercialització: el 75% de l’import total corre a càrrec del 
FEMP i l’altre 25% correspon a la contribució nacional.

b) Mecanisme d’emmagatzematge (OPP/AOP): el 100% corre a càrrec del FEMP.
c) Creació d’organitzacions professionals (OPP, AOP i OIP): el 75% de l’import total 

calculat corre a càrrec del FEMP i l’altre 25% correspon a la contribució nacional.
d) Reestructuració d’OPP i AOP: el 75% de l’import total calculat corre a càrrec del 

FEMP i l’altre 25% correspon a la contribució nacional.

La intensitat de l’ajuda pública és del 100% per a totes les línies d’ajudes, excepte per 
als PPIC, que no ha de ser superior al 90% de les despeses elegibles.

2. Per a totes les línies que indica l’apartat anterior, són elegibles totes les actuacions 
iniciades des de l’1 de gener de 2014, sempre que compleixin els requisits que prevegi la 
normativa nacional i comunitària.

3. No poden optar a aquestes ajudes les organitzacions professionals que incorrin en 
alguna de les condicions següents:

a) estiguin en algun dels supòsits que estableixen l’article 10 del Reglament FEMP o 
el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, pel qual 
es complementa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel que fa al període de temps i les dates en 
relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds,

b) hagin estat sancionades amb la impossibilitat d’obtenció de préstecs, subvencions 
o ajudes públiques, d’acord amb el que preveu el títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març, 
i, si s’escau, per la normativa de les comunitats autònomes,

c) estiguin incurses en alguna de les causes de prohibició que preveuen l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la normativa específica de subvencions que els 
sigui aplicable com a beneficiaris, incloses les persones físiques implicades,

d) no estiguin al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.

4. Els beneficiaris i les despeses han de complir totes les exigències que consigna el 
títol I.
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Article 11. Incompatibilitats.

1. Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa activitat, procedents de qualssevol 
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals.

2. L’import de les subvencions en cap cas no pot ser de tal quantia que superi el cost 
de l’activitat subvencionada.

3. Els beneficiaris han de donar a conèixer mitjançant una declaració les ajudes que 
hagin obtingut o sol·licitat per a l’activitat subvencionada tant en presentar la sol·licitud 
d’ajudes com en qualsevol moment ulterior en què es produeixi aquesta circumstància.

Article 12. Procediment de concessió, notificacions i convocatòria.

1. El procediment de concessió de les ajudes és el de concurrència competitiva, 
previst a l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de conformitat amb els principis 
de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el 
compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics que 
assenyala l’article 8.3 de la Llei esmentada.

2. El procediment s’inicia d’ofici mitjançant la convocatòria corresponent aprovada 
per l’òrgan competent, que s’ha de publicar a la Base de dades nacional de subvencions i 
un extracte d’aquesta al «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. Les propostes de resolució provisional i definitiva, així com la resolució del 
procediment, s’han de notificar mitjançant la seva publicació a la seu electrònica del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient: http://www.mapama.gob.es/es/, 
durant un termini no inferior a quinze dies hàbils, d’acord amb el que assenyalen l’article 
45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, s’han de portar a 
terme les notificacions per mitjans electrònics als sol·licitants de les ajudes que si s’escau 
siguin procedents, mitjançant la compareixença dels interessats a la seu electrònica 
esmentada i l’accés a la seva zona personal.

Article 13. Forma i termini de presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds s’han d’adreçar al ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient i s’han de presentar, a través del registre electrònic del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a la seva seu electrònica (https://sede.mapama.gob.
es/portal/site/se), segons el model establert en la convocatòria, que ha d’estar disponible 
a la seu esmentada o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre.

2. El termini per presentar les sol·licituds s’ha de fixar a la convocatòria, i és de 
quinze dies hàbils, a comptar de la publicació de l’extracte de la convocatòria. Aquesta ha 
d’indicar la documentació necessària que s’ha d’aportar juntament amb la sol·licitud, la 
qual s’ha de presentar igualment de manera electrònica en el registre esmentat, excepte 
la que per la seva pròpia naturalesa no sigui susceptible d’aquest tractament.

3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix la convocatòria, l’òrgan 
competent ha de requerir a l’interessat que la repari en el termini màxim i improrrogable de 
deu dies hàbils, i li ha d’indicar que, si no ho fa, es considera que ha desistit de la seva 
sol·licitud, de conformitat amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb 
una resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21, en relació 
amb l’article 68, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

La documentació que, si s’escau, sigui requerida s’ha de presentar igualment de 
manera electrònica en el registre esmentat.

4. La sol·licitud ha d’expressar el consentiment o l’oposició que l’òrgan instructor 
pugui comprovar o sol·licitar a altres òrgans, administracions o proveïdors d’informació, la 
informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
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segons el que disposa l’article 22.4 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre. En cas d’oposició, el sol·licitant ha d’aportar els certificats o les proves 
que a aquest efecte li exigeixi la convocatòria.

5. Es pot admetre la substitució de la presentació de determinats documents, que 
s’han d’especificar en la convocatòria, per una declaració del sol·licitant, en els termes que 
estableix l’article 23.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i segons recull l’article 23 del 
present Reial decret.

6. Els requisits específics sobre les sol·licituds i la documentació que s’ha d’adjuntar 
amb la sol·licitud per a cada línia d’ajuda establerta en aquest Reial decret, estan recollits 
en els capítols subsegüents d’aquest Reial decret.

Article 14. Ordenació, instrucció, avaluació i resolució.

1. El titular del Departament ha de procedir a efectuar la convocatòria pública de les 
ajudes, l’extracte de les quals ha de ser publicat en la forma que assenyala l’article 12.

2. La instrucció l’ha de portar a terme la Subdirecció General d’Economia Pesquera, 
que ha de fer totes les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les 
dades, en virtut de les quals han de formular la proposta de resolució.

3. L’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici les condicions i els requisits exigibles per 
obtenir l’ajuda, així com, si s’escau, els requisits la justificació dels quals pel sol·licitant es 
prevegin expressament en aquestes bases reguladores o en les convocatòries respectives.

4. La valoració i l’examen de les sol·licituds l’ha de portar a terme una comissió de 
valoració, en absència de conflictes d’interessos, segons el que disposa l’article 22.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Ha d’estar composta per tres 
funcionaris amb rang almenys de nivell 26 (un president i dos vocals), així com un secretari, 
que actua amb veu i vot, que ha de designar el director general d’Ordenació Pesquera.

5. La Comissió ha d’examinar les sol·licituds d’ajuda i comprovar el compliment dels 
requisits regulats per l’ordre de convocatòria i resta de normativa comunitària i nacional.

6. A partir de l’estudi de les sol·licituds presentades, la Comissió de Valoració ha 
d’emetre una acta signada i datada que concreti el resultat de l’avaluació, que ha d’anar 
adreçada a l’òrgan instructor.

7. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i l’informe emès per la Comissió de 
Valoració, ha d’elaborar una proposta de resolució provisional. La proposta ha de contenir 
una relació dels sol·licitants, la seva quantia, l’avaluació i els criteris de valoració aplicats.

8. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar als interessats segons la 
forma que preveu la convocatòria, i s’ha de concedir un termini de deu dies hàbils per 
presentar al·legacions.

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

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del 
beneficiari proposat enfront de l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de 
concessió i, com assenyala l’article 12, s’han de notificar mitjançant la seva publicació al 
portal del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient durant un termini no 
inferior a quinze dies hàbils.

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

11. Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, el titular del Departament 
ha de dictar i notificar, en un termini que no pot excedir els sis mesos a comptar de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria corresponent en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
llevat que aquesta posposi els seus efectes a un moment posterior a l’empara de l’article 25 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la resolució del procediment mitjançant la seva 
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publicació en el portal esmentat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, durant un termini no inferior a 15 dies hàbils.

Aquesta resolució ha de ser motivada d’acord amb el que disposa la convocatòria, ha 
de fer al·lusió a les valoracions realitzades per la Comissió de Valoració corresponent, a 
les actes de la qual poden accedir els sol·licitants interessats accedint al portal web 
esmentat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i ha de determinar 
els beneficiaris, la quantia de l’ajuda i, si s’escau, de manera expressa, la desestimació de 
la resta de les sol·licituds.

12. La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar 
potestativament un recurs de reposició davant el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient en el termini màxim d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva 
notificació, sobre la base del que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o 
bé un recurs contenciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini màxim de dos mesos.

13. En cas que es produeixi la renúncia o la pèrdua sobrevinguda del dret a l’ajuda 
d’algun dels beneficiaris, i sempre que s’hagi alliberat crèdit suficient, es pot acordar, 
sense necessitat d’una nova convocatòria, el prorrateig de l’import sobrant entre la resta 
de beneficiaris, en un termini no superior a un mes des de la renúncia o pèrdua del dret.

Per a això, s’ha de comunicar mitjançant una publicació al portal esmentat del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, durant un termini no inferior a quinze 
dies hàbils, una proposta de resolució que concreti el prorrateig esmentat, a fi que els 
beneficiaris manifestin la seva acceptació o al·legacions, a la seu electrònica esmentada, 
en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

El ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de dictar, en el termini 
d’un mes comptat des del fi del termini per presentar al·legacions, una nova resolució de 
concessió que ampliï, si s’escau, la quantia de les ajudes. Contra aquesta resolució, que 
exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos que indica l’apartat 12 
precedent.

14. La subvenció concedida s’ha de comunicar a la Base de dades nacional de 
subvencions (BDNS) d’acord amb el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre. Així mateix, s’ha de notificar en els termes que estableixen els 
articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

15. Si en el termini màxim previst en aquest Reial decret per dictar i notificar la 
resolució, aquesta no s’ha practicat, la sol·licitud d’ajuda s’entén desestimada per silenci 
administratiu d’acord amb el que preveu l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.

Article 15. Criteris de valoració de sol·licituds.

Els criteris per valorar els diferents tipus d’actuacions que es convoquin a l’empara 
d’aquestes bases, així com el seu caràcter excloent o ponderació, s’indiquen en els 
capítols subsegüents.

Article 16. Pagament i avançaments.

1. El pagament de les ajudes s’ha d’efectuar amb posterioritat a la realització i 
justificació de l’activitat objecte d’ajuda.

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

És necessària la constitució prèvia d’un aval bancari per un import del 105% de la 
quantitat anticipada, segons estableix l’article 48 del Reglament de desplegament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Amb posterioritat a la concessió de l’avançament no s’accepten modificacions dels 
PPIC que suposin una disminució de l’import de l’ajuda anticipada.
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3. La utilització de la figura del pagament anticipat s’ha d’ajustar al principi d’eficiència 
en l’assignació i utilització dels recursos públics que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. Cada pagament queda condicionat al fet que l’òrgan instructor tingui constància 
que el beneficiari compleix tots els requisits que assenyala l’article 34.5 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre.

5. En cas que es concedeixin avançaments per als PPIC d’acord amb l’apartat 2, el 
pagament restant queda condicionat a la justificació de la totalitat de les despeses, una 
vegada l’òrgan concedent hagi efectuat totes les comprovacions necessàries.

6. El pagament de les ajudes s’ha d’efectuar en el compte bancari que hagi designat 
el beneficiari davant la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri 
d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Article 17. Despeses subvencionables i justificació de les subvencions.

1. Són subvencionables les despeses necessàries per dur a terme les diferents 
activitats objecte de subvenció que de manera indubtable responguin a la naturalesa 
d’aquesta i que s’efectuïn abans que finalitzi l’any natural en què s’hagi concedit la 
subvenció.

Les despeses justificades o altres requisits establerts han de guardar concordança 
amb l’objectiu de l’ajuda i s’han d’ajustar estrictament a l’objectiu i les activitats exposats 
d’acord amb la tipologia de costos elegibles que estableix aquest Reial decret.

2. Es considera despesa efectuada la que s’ha pagat abans de la finalització del 
període de justificació. La justificació de les despeses s’ha de fer en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, i es concedeix un termini per a la justificació de quinze dies.

3. La comprovació formal per a la liquidació de l’ajuda s’ha de dur a terme sobre els 
comptes justificatius presentats. Durant els cinc anys següents al pagament final al 
beneficiari, que és la data comptable de l’últim pagament, aquest:

a) No ha de cessar l’activitat productiva.
b) No ha de canviar la propietat de la infraestructura o d’un element d’infraestructura 

de manera que proporcioni un avantatge indegut i sense autorització expressa de l’òrgan 
concedent.

c) No ha de produir canvis substancials que afectin la naturalesa, els objectius o les 
condicions d’execució de l’operació, de manera que es menyscabin els seus objectius 
originals.

4. Si la inversió és en infraestructures o en inversions productives, s’ha de reemborsar 
íntegrament l’ajuda si, en els deu anys següents al pagament final al beneficiari, l’activitat 
productiva se sotmet a una relocalització fora de la Unió, excepte quan el beneficiari sigui 
una PIME, segons l’article 71.2 del Reglament RDC.

5. Els beneficiaris s’han de sotmetre a les actuacions de comprovació que efectuï 
l’òrgan concedent o a qualsevol altra comprovació i control financer que puguin efectuar 
els òrgans de control competents, tant nacionals com europeus, i aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors, així com dur a terme els 
controls recollits a cadascun dels plans anuals d’actuació que esmenta l’article 85 del 
Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

6. Els beneficiaris han de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents en els termes que exigeix la legislació aplicable al beneficiari, així com 
de les factures i altres justificants de despesa de valor probatori equivalent i els justificants 
corresponents de pagament. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu 
de l’ajuda concedida i en garanteix el reflex adequat en la comptabilitat del beneficiari.

7. L’acreditació de les despeses subvencionables per a cadascuna de les línies 
d’ajudes de l’article 9 del present Reial decret s’ha d’efectuar segons el que disposen els 
capítols II, III i IV subsegüents.
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Article 18. Actuacions de comprovació i control.

1. El beneficiari ha d’estar sotmès a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar 
l’òrgan concedent, així com a les de control que han d’efectuar la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat i el Tribunal de Comptes i, si s’escau, la Comissió Europea, en 
virtut de l’article 108.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, relatiu a ajudes 
estatals, i al que estableix la normativa relativa a la gestió de les ajudes finançades amb 
els fons de la Unió Europea, i a qualsevol altra normativa aplicable.

2. L’òrgan concedent pot dur a terme les accions de comprovació que estableixi per 
verificar que el beneficiari compleixi les condicions que se li exigeixen, així com que els 
beneficiaris duguin a terme l’actuació objecte d’ajuda.

3. Així mateix, són objecte de comprovació les condicions que indica l’article 7 del 
Reial decret 277/2016, de 24 de juny.

Article 19. Reintegrament.

1. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de sol·licitar el 
reintegrament de l’ajuda de manera proporcional al període durant el qual s’hagin 
incomplert els requisits que disposa l’article 71 del Reglament RDC i segons el que 
estableix l’article 17 del present Reial decret.

2. És procedent el reintegrament de l’ajuda percebuda, així com els interessos de 
demora corresponents, en els casos que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, i aquest s’ha de regir pel que disposen el títol II de la Llei esmentada 
i el títol III del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb 
l’oportú expedient d’incompliment previ.

3. Així mateix, és procedent el reintegrament de l’ajuda, així com els interessos de 
demora, que és l’interès legal del diner incrementat en un 25%, si concorren un o diversos 
dels incompliments següents:

a) L’incompliment de les activitats per a les quals es va aprovar l’ajuda és causa de 
reintegrament total de la subvenció. En el cas haver sol·licitat un avançament per als PPIC, 
es consideren incomplertes les activitats quan no s’hagi assolit el 50% dels objectius, 
despeses o inversions previstos al PPIC.

b) L’incompliment dels objectius parcials o activitats concretes de l’actuació comporta 
la devolució de la part de l’ajuda destinada a aquests objectius o activitats o, en cas que 
ho estableixi la convocatòria, la pèrdua del dret a cobrament total o parcial.

c) La realització de modificacions no autoritzades en el pressupost finançable suposa 
la devolució de les quantitats desviades.

d) La no-presentació, d’acord amb el que estableix la convocatòria corresponent, 
dels informes anuals que estableix l’article 15 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, 
dona lloc, passats quinze dies hàbils després del requeriment de l’òrgan concedent, al 
reintegrament de la totalitat de l’ajuda no justificada, d’acord amb l’article 70.3 del 
Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

e) La no-aportació de les tres ofertes en els casos que preveu l’article 31.3 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, és causa de reintegrament de l’ajuda corresponent a la 
despesa en qüestió, llevat que la convocatòria de les ajudes sigui posterior a la despesa 
efectuada.

f) L’incompliment de l’obligació de donar publicitat a l’ajuda concedida, en els termes 
de l’article 31.3 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 
del que estableix l’article 119 del Reglament FEMP, és causa del reintegrament parcial de 
l’import associat a l’incompliment esmentat.

No obstant això, i sense perjudici del que disposa la normativa europea i de les 
sancions que, si s’escau, es puguin imposar, si es produeix l’incompliment de les 
obligacions que estableix aquesta lletra, i si encara fos possible el seu compliment en els 
termes establerts, o es puguin dur a terme accions correctores de la falta de publicitat, 
l’òrgan concedent ha de requerir al beneficiari que adopti les mesures de difusió pertinents 
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en un termini no superior a quinze dies hàbils, amb l’advertència expressa de les 
conseqüències que de l’incompliment esmentat es puguin derivar per aplicació de 
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 20. Infraccions i sancions.

L’incompliment del que disposen aquestes bases reguladores se sanciona de 
conformitat amb el que estableixen el títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març, el títol IV de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 12 i 13 de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre.

CAPÍTOL II

Ajudes als plans de producció i comercialització

Article 21. Beneficiaris de les ajudes als plans de producció i comercialització.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les organitzacions de productors pesquers i 
associacions d’organitzacions de productors pesquers d’àmbit nacional i transnacional que 
estiguin donades d’alta en el Registre que estableix l’article 8 del Reial decret 277/2016, 
de 24 de juny, i portin a terme plans de producció i comercialització (PPIC).

Article 22. Requisits per optar a l’ajuda.

1. Els PPIC s’han d’haver aprovat en compliment dels objectius de l’OCM, previstos 
als articles 3 i 7 del Reglament de l’OCM, i d’acord amb l’article 14 del Reial decret 
277/2016, de 24 de juny.

2. Així mateix, s’han d’haver aprovat els informes anuals corresponents a l’exercici 
dels PPIC que indica l’apartat anterior, d’acord amb l’article 28.5 del Reglament de l’OCM 
i amb l’article 15 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny.

3. En tot cas, s’han de complir tots els requisits comuns que estableix el capítol I 
d’aquest títol.

Article 23. Sol·licituds.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 13, les sol·licituds s’han d’acompanyar 
amb la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica:

1r Targeta d’identificació fiscal de l’organització professional sol·licitant (NIF).
2n Còpia de l’escriptura de constitució i estatuts de la societat, així com les 

modificacions ulteriors degudament inscrites en el Registre corresponent.

b) Dades de representant:

1r El representant ha d’autoritzar la Secretaria General de Pesca que es dugui a 
terme la comprovació de les dades d’identitat 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, marcant la casella a aquest efecte que figura a l’imprès de sol·licitud 
de les ajudes. Si no dona aquesta autorització, ha d’aportar fotocòpia del DNI.

2n Poder o una altra documentació acreditativa de les facultats representatives de la 
persona física que actuï com a representant de la persona jurídica

3r S’ha de comprovar que la figura del representant de l’OPP/AOP és conforme al 
que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació amb la 
representació i els registres electrònics d’apoderaments.
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c) Factures pagades o documents comptables de valor probatori equivalent que 
acreditin la despesa subvencionable de la sol·licitud, els originals de les quals s’han 
d’aportar per estampillar-se, segons el que preveu l’article 131.2 del Reglament RDC. Així 
mateix, s’han d’adjuntar justificants de les transferències bancàries corresponents.

d) Declaracions del representant de l’OPP o AOP:

1r Declaració que no ha 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, en compliment de 
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sobre obligacions dels beneficiaris.

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

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

4t Declaració de no trobar-se incurs en algun dels supòsits que preveu l’article 10 del 
Reglament (UE) núm. 508/2014, relatiu a l’admissibilitat de sol·licituds i operacions no 
subvencionables.

5è Declaració de no haver estat sancionat amb la impossibilitat d’obtenció de 
préstecs, subvencions o ajudes públiques, d’acord amb el que preveuen l’article 105 lletra 
i) de la Llei 3/2001, de 26 de març, i, si s’escau, la normativa de les comunitats autònomes.

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

7è Declaració de l’acreditació del valor i volum de la producció comercialitzada per al 
període que exigeixi la convocatòria.

El sol·licitant s’ha de comprometre expressament en aquestes declaracions a mantenir 
el compliment del respectiu requisit durant el període de temps inherent al reconeixement 
o exercici del dret al cobrament de la subvenció, segons el que disposa l’article 69 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Amb aquesta finalitat, l’òrgan instructor s’ha de cerciorar del compliment de les 
condicions referides amb anterioritat a la concessió de l’ajuda, mitjançant la informació del 
Registre nacional d’infraccions (SANCIPES), la Base de dades nacional de subvencions 
(BDNS) o altres fonts oficials.

3. Han d’aportar documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les 
obligacions fiscals i de la Seguretat Social abans que s’hagi dictat la proposta de resolució 
i del pagament de l’ajuda, segons el que estableixen els articles 14.1.e) i 34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, mitjançant qualsevol de les opcions següents:

1r Autorització expressa a l’òrgan instructor per obtenir de manera directa l’acreditació 
esmentada marcant la casella a aquest efecte que figura a l’imprès de sol·licitud d’ajudes.

2n En cas contrari, el sol·licitant ha de presentar un certificat que acrediti estar al 
corrent en el pagament de les obligacions esmentades en els moments referits de la 
tramitació.

No obstant això, si ha caducat la validesa d’aquestes certificacions, s’han de renovar 
abans que es dicti la «proposta de resolució» i del «pagament de l’ajuda».

Si a l’hora de la comprovació telemàtica el sol·licitant no està donat d’alta a la Seguretat 
Social, ha de presentar un certificat justificatiu que l’empresa no té treballadors assalariats 
donats d’alta a la Seguretat Social.

4. L’ordre de convocatòria pot requerir documentació addicional.
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Article 24. Criteris de valoració.

1. Criteris generals: es valoren les sol·licituds d’acord amb els criteris generals 
següents que estableix el Programa operatiu del FEMP:

a) Adequació de les sol·licituds d’ajudes per preparació i aplicació dels PPIC a 
l’anàlisi DAFO del programa operatiu del FEMP, així com a l’estratègia, els objectius i les 
mesures que recull el programa esmentat.

b) Adequació dels indicadors de resultat, que s’han d’emplenar en les sol·licituds 
d’ajudes per preparació i aplicació dels PPIC, referits a la variació del valor en primeres 
vendes de les organitzacions professionals i variació del volum de la producció en primeres 
vendes d’OPP/AOP.

En les sol·licituds d’ajuda es valora l’increment del valor de la producció com a Alt, si 
es manté es valora com a Mitjà i si hi ha una disminució es valora com a Baix.

c) Implicació de les sol·licituds d’ajudes per preparació i aplicació dels PPIC, si 
s’escau, en altres prioritats, objectius específics o altres plans estratègics.

Les sol·licituds d’ajuda es valoren de la mateixa manera, tenint en compte que la 
preparació i aplicació dels PPIC està implicada en les mateixes prioritats del Programa 
operatiu del FEMP.

2. Criteris específics: l’aprovació dels PPIC, així com els seus informes anuals 
corresponents, mitjançant resolució de la Direcció General d’Ordenació Pesquera, és el 
criteri de valoració específic establert per a la concessió de les ajudes en el marc del 
Programa operatiu del FEMP, aprovat pel seu Comitè de Seguiment.

D’acord amb el que estableix l’article 60.2 del Reglament de desplegament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, es considera que totes les OPP i AOP tenen el mateix pes 
relatiu per la preparació i aplicació dels PPIC, per efectuar la valoració de sol·licituds.

3. Segons l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en el cas de sol·licituds 
amb igualtat de puntuació, si no arriben al pressupost destinat en la convocatòria per 
atendre-les en la seva totalitat, es prorrateja l’import global màxim destinat a les 
subvencions entre els beneficiaris, tenint en compte les despeses elegibles en què hagin 
incorregut. Això mateix s’aplica en els supòsits que preveu l’apartat 13 de l’article 14 del 
present Reial decret.

Article 25. Despeses subvencionables i acreditació.

1. Les despeses subvencionables i no subvencionables són les que recull l’annex del 
present Reial decret.

2. En virtut de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i de l’article 74 del 
seu Reglament de desplegament, la justificació s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu 
amb aportació d’un informe d’auditor.

3. La documentació necessària per justificar adequadament l’ajuda ha de demostrar 
amb claredat que les despeses elegibles s’han destinat a la preparació o execució de les 
mesures dels PPIC.

4. Les despeses subvencionables s’han d’haver efectuat durant el període d’execució 
de l’activitat subvencionada que indiqui la resolució d’aprovació de l’informe anual del 
PPIC, a excepció de l’informe d’auditor, així com la preparació del PPIC i informe anual, 
que són subvencionables abans o després del període d’execució esmentat.

5. En tot cas, s’hi ha d’adjuntar una memòria econòmica justificativa que inclogui 
l’acreditació de totes les despeses que preveu l’annex, juntament amb una còpia de les 
factures o els documents de valor probatori en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, així com de les transferències bancàries corresponents. El model i la 
manera d’emplenament de la memòria econòmica s’han de publicar a la convocatòria 
corresponent.

Quan es donin les circumstàncies de l’article 5.2 segon paràgraf d’aquest Reial decret 
i l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’ha de provar de manera expressa, 
documentada i detallada la impossibilitat d’obtenir tres ofertes en la memòria en els termes 
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de l’article esmentat. La seva demostració fefaent és condició necessària perquè la 
despesa es pugui admetre.

6. En tot cas, la justificació s’ha d’adequar a les regles específiques que preveu 
l’annex.

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

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

2. L’ajuda financera anual no ha de sobrepassar el 3% del valor mitjà de la producció 
comercialitzada per l’OPP o AOP durant els tres anys civils anteriors a la resolució 
d’aprovació del PPIC. En el cas de les OPP o AOP acabades de reconèixer, aquesta ajuda 
no ha de sobrepassar el valor mitjà de la producció comercialitzada pels membres 
d’aquesta organització durant els tres anys civils anteriors.

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

CAPÍTOL III

Ajuda a la utilització del mecanisme d’emmagatzematge

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

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

Article 28. Requisits per optar a l’ajuda.

1. S’han de complir els requisits següents:

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

b) Els productes es poden estabilitzar i/o transformar, bé a bord dels vaixells o bé en 
instal·lacions en terra. Els processos mitjançant els quals es poden estabilitzar els 
productes són la congelació, la salaó, el dessecatge i el marinat, així com la cocció o 
pasteurització.

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

Els llocs on s’emmagatzemin els productes en terra, després d’haver estat posats a la 
venda i no trobar un comprador al preu d’activació, tant si els productes s’han estabilitzat 
a bord del vaixell com si s’han d’estabilitzar en terra, han d’estar inscrits en el Registre 
general sanitari d’empreses alimentàries (RGSEAA).

c) Els productes s’hagin emmagatzemat almenys cinc dies, com a mínim, i es tornin 
a introduir al mercat per al consum humà en una fase posterior.

d) Els productes emmagatzemats no han de superar els quatre mesos, a excepció 
del mètode de congelació, salaó i marinat que indica l’article 30 d) del Reglament de 
l’OCM.

e) Els productes han de complir les normes comunes de mercat establertes d’acord 
amb l’article 33 del Reglament de l’OCM i la seva qualitat ha de ser apta per al consum 
humà.

f) Els productes posats a la venda en viu, frescos o refrigerats en una llotja o 
establiment autoritzat per un membre de l’OPP que no arribin al preu d’activació han de ser 
comprats per l’OPP als seus associats.
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S’ha de formalitzar una nota de venda per indicar que la seva destinació és 
l’emmagatzematge, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Reial decret 418/2015, de 
29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers.

g) Així mateix, els productes han d’experimentar, en un termini de quaranta-vuit hores 
després d’haver estat posats a la venda i no trobar comprador al preu d’activació, una o 
diverses de les transformacions d’alguna de les formes que recull l’article 30.d) del 
Reglament de l’OCM.

h) En el cas dels productes estabilitzats a bord, un membre de l’OPP ha d’oferir els 
productes i és necessària la renúncia de dos compradors al preu d’activació, i l’establiment 
autoritzat ha de confeccionar una declaració de recollida fins que es reintrodueixi al mercat, 
moment en què s’ha de confeccionar la nota de venda corresponent, en aplicació de 
l’article 16.6 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny.

i) S’ha d’incloure tota la documentació necessària en l’aplicació informàtica que 
estableix l’article 6 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, especialment en matèria de 
preavisos, confirmacions, certificats i controls d’emmagatzematge o reintroducció al 
mercat, sense perjudici del que indiqui la convocatòria corresponent.

2. En tot cas, s’han de complir tots els requisits comuns que estableix el capítol I 
d’aquest títol.

Article 29. Sol·licituds.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 13, les sol·licituds s’han d’acompanyar 
amb la mateixa documentació que exigeix l’article 23.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1 i dels requisits que estableixi la 
convocatòria, s’ha d’aportar, a més, juntament amb la sol·licitud:

a) Certificat de l’entitat que acrediti la reintroducció al mercat per a consum humà de 
cada emmagatzematge mitjançant la gravació de les factures i els seus justificants de 
pagament corresponents en l’aplicació informàtica OPPES.

En aquesta aplicació s’han d’enllaçar els emmagatzematges prèviament verificats per 
l’Administració amb les factures.

b) Document T2M o certificat d’origen quan escaigui.
c) Ofertes i renúncies de dos compradors per a cada espècie al preu d’activació per 

als productes estabilitzats a bord.

3. L’ordre de convocatòria pot requerir documentació addicional.

Article 30. Criteris de valoració.

1. Sense perjudici dels criteris generals del Programa operatiu del FEMP que indica 
l’article 24 del present Reial decret, i dels criteris de selecció específics aprovats pel 
Comitè de Seguiment del FEMP i segons l’article 16.4 del Reial decret 277/2016, de 24 de 
juny, s’estableixen els següents criteris de valoració de sol·licituds, on 100 és el màxim 
total de punts que pot obtenir cada sol·licitant:

a) Característiques dels productes que opten a l’ajuda a l’emmagatzematge, que han 
de procedir dels criteris següents:

1r Els productes pesquers posats a la venda en viu, frescos o refrigerats i que 
s’estabilitzen en terra: 40 punts.

2n Els productes pesquers estabilitzats a bord: 20 punts.

b) Classificació de l’organització segons l’article 2.4 del Reial decret 277/2016, de 24 
de juny:

1r Segment de pesca d’altura i gran altura: 20 punts.
2n Segment de pesca litoral: 40 punts.
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3r Conjuntes de pesca i aqüicultura: 50 punts.
4t Segment de pesca local: 60 punts.

2. La puntuació final està determinada per la suma de les puntuacions que recullen 
les lletres a) i b) de l’apartat anterior.

3. En cas d’empat, el resultat es dirimeix en funció del valor de la producció 
comercialitzada en l’exercici anterior a la sol·licitud i l’ordre s’estableix de menys a més 
valor de producció.

4. Una vegada ordenades les sol·licituds, cal atenir-se al seu pagament amb el crèdit 
que indiqui la convocatòria corresponent. Segons l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, si no s’arriba al pressupost destinat en la convocatòria per atendre-les en la 
seva totalitat, s’ha de prorratejar l’import global màxim destinat a les subvencions entre els 
beneficiaris, tenint en compte la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris. Això 
mateix s’ha d’aplicar en els supòsits que preveu l’apartat 13 de l’article 14 del present Reial 
decret.

Article 31. Despeses subvencionables i acreditació.

1. Les despeses subvencionables són les derivades dels costos tècnics i financers 
que generen els emmagatzematges que compleixin els requisits establerts a l’article 28. El 
seu import es fixa anualment mitjançant una resolució del secretari general de Pesca.

2. En virtut de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i de l’article 69, 
apartat 1), del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la 
justificació s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu amb informe d’auditor, segons la 
secció 2a del capítol II del títol II del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, que ha de concordar amb la informació de l’aplicació OPPES per a cada 
emmagatzematge efectuat.

3. Els documents esmentats han de demostrar amb claredat que s’ha produït 
l’emmagatzematge i la reintroducció posterior al mercat.

4. Els emmagatzematges s’han d’haver fet durant el període d’execució de l’activitat 
subvencionada que indiqui la resolució de concessió.

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

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

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

3. Les quantitats subvencionables no han de superar el 15% de les quantitats anuals 
dels productes de la pesca inclosos a l’annex II de l’OCM, comercialitzats per l’OPP o AOP 
l’any civil del seu emmagatzematge.

4. L’ajuda financera anual no ha de sobrepassar el 2% del valor mitjà anual de la 
producció comercialitzada pels membres de l’OPP durant el període 2009-2011 o, en cas 
que no hagin comercialitzat cap producció per a aquest període, s’ha de prendre el valor 
mitjà de la producció comercialitzada en els tres primers anys de producció d’aquests 
membres.

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

Ajudes per a la creació d’organitzacions professionals i reestructuració 
d’organitzacions de productors pesquers i associacions d’organitzacions de 

productors pesquers

Article 33. Beneficiaris de les ajudes a la creació d’organitzacions professionals i a la 
reestructuració d’OPP i AOP.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

a) Per a la creació, les organitzacions professionals d’àmbit nacional i transnacional, 
donades d’alta ja sigui en el Registre d’organitzacions de productors pesquers i 
associacions d’organitzacions de productors o en el Registre d’organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries que estableix l’article 14 de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre, segons que correspongui, l’àmbit d’actuació de les quals superi l’àmbit 
d’actuació d’una comunitat autònoma.

b) Per a la reestructuració, les OPP i les AOP donades d’alta en el Registre 
d’organitzacions de productors pesquers i associacions d’organitzacions de productors, 
sempre que l’àmbit d’actuació de l’entitat resultant superi el d’una comunitat autònoma.

Article 34. Requisits per optar a l’ajuda.

1. Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) Haver estat reconeguda pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient com una organització professional, amb resolució o ordre de reconeixement —
segons que correspongui— i inscripció en el Registre corresponent a partir del 29 de 
desembre de 2013.

Ha d’estar donada d’alta en el moment de presentar la sol·licitud corresponent a 
l’anualitat que escaigui.

b) En el cas d’OPP i, si s’escau, d’AOP, haver presentat el PPIC i haver obtingut la 
seva aprovació, segons el que estableix l’article 14.3 i 14.5 del Reial decret 277/2016, 
de 24 de juny.

c) En el cas d’OPP i, si s’escau, d’AOP, haver presentat l’informe anual del PPIC i 
haver obtingut la seva aprovació, segons el que estableix l’article 15.3 del Reial 
decret 277/2016, de 24 de juny.

d) Les organitzacions professionals han d’haver complert les obligacions que 
estableix tant el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, com la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre, i altra normativa de desplegament.

2. En tot cas, s’han de complir tots els requisits comuns que estableix el capítol I 
d’aquest títol.

Article 35. Sol·licituds.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 13, les sol·licituds s’han d’acompanyar 
amb la mateixa documentació que exigeix l’article 23.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, i dels requisits que estableixi la 
convocatòria, en el cas d’OIP la Subdirecció General d’Economia Pesquera ha de sol·licitar 
un certificat de la Direcció General d’Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient per determinar que l’OIP compleix les obligacions que 
li imposa la normativa.

3. En el cas de la reestructuració d’OPP i AOP, aquestes han d’haver presentat un pla 
de reestructuració que hagi estat aprovat per la Direcció General d’Ordenació Pesquera.

4. L’ordre de convocatòria pot requerir documentació addicional.
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Article 36. Criteris de valoració.

1. Sense perjudici dels criteris generals del Programa operatiu del FEMP i dels criteris 
específics de selecció aprovats pel Comitè de Seguiment del FEMP, i de conformitat amb 
l’article 6.2 del Reglament de l’OCM, s’estableixen els següents criteris de valoració de 
sol·licituds, on 100 és el màxim total de punts que pot obtenir cada sol·licitant:

a) Tipus d’organització professional:

1r Organització de productors pesquers: 40 punts.
2n Associació d’organitzacions de productors pesquers: 30 punts.
3r Organització interprofessional: 25 punts.

b) Classificació de l’organització segons l’article 2.4 del Reial decret 277/2016, de 24 
de juny.

En el cas d’organitzacions interprofessionals, s’han d’assimilar al segment corresponent 
de la branca de la producció que la compon:

1r Segment de pesca d’altura i gran altura: 20 punts.
2n Segment de pesca litoral: 40 punts.
3r Conjuntes de pesca i aqüicultura: 50 punts.
4t Segment de pesca local: 60 punts.
5è Altres segments de la pesca: 40 punts.
6è Segment d’aqüicultura marina: 50 punts.
7è Segment d’aqüicultura continental: 60 punts.

2. La puntuació final està determinada per la suma de les puntuacions que recullen 
les lletres a) i b) de l’apartat anterior.

3. En cas d’empat, el resultat es dirimeix en funció del valor de la producció 
comercialitzada en l’exercici anterior a la sol·licitud, i l’ordre s’estableix de menys a més 
producció.

4. Una vegada ordenades les sol·licituds, cal atenir-se al seu pagament amb el crèdit 
que indiqui la convocatòria corresponent. Segons l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, si no s’arriba al pressupost destinat en la convocatòria per atendre-les en la 
seva totalitat, s’ha de prorratejar l’import global màxim destinat a les subvencions entre els 
beneficiaris, tenint en compte la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris. Això 
mateix s’ha d’aplicar en els supòsits que preveu l’apartat 13 de l’article 14 del present Reial 
decret.

Article 37. Despeses subvencionables i acreditació.

1. Les despeses subvencionables s’estableixen sobre la base del valor de la 
producció i una vegada s’hagi dictat una resolució favorable de reconeixement o 
reestructuració, respectivament, en compliment del que preveuen els articles 14 i 15 del 
Reglament de l’OCM.

2. En el cas de la reestructuració són subvencionables:

a) Les fusions d’OPP o AOP, sempre que es compleixi el que disposa l’article 7 del 
present Reial decret.

b) Les escissions d’OPP o AOP que indica l’article 6.6 del present Reial decret.

3. S’ha de comprovar el valor de la producció comercialitzada pels membres de 
l’OPP o AOP durant els darrers tres anys civils anteriors a la resolució, igualment que a 
l’article 4.3, i s’ha de justificar per mòduls, segons el que disposa el capítol II del títol II del 
Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el valor del mòdul 
és la producció comercialitzada.
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Article 38. Càlcul de la quantia de l’ajuda.

1. La determinació de l’import final elegible ve donada pel valor en euros a un tant 
alçat corresponent a l’1% de la mitjana de la producció comercialitzada pels membres de 
l’OPP o AOP durant els últims tres anys civils anteriors a la resolució, d’acord amb 
l’article 4.3.

En el cas d’OIP, l’import de l’ajuda ve donat pel valor en euros a un tant alçat 
corresponent a l’1% de la mitjana de la producció de la branca productora durant els últims 
tres anys civils anteriors a la sol·licitud, d’acord amb l’article 4.3.

2. L’ajuda es concedeix durant els cinc primers anys a comptar de l’endemà de la 
recepció de la notificació de la resolució favorable d’acord amb l’article 6.1, sempre que 
hagi estat posterior al 29 de desembre de 2013.

3. L’ajuda màxima per organització professional no pot superar els 100.000 euros per 
any.

Disposició addicional primera. Revisió extraordinària de plans de producció i 
comercialització i informes anuals.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 15 del Reial decret 277/2016, de 24 de 
juny, de manera excepcional, les administracions competents poden permetre a les 
organitzacions que ho sol·licitin, una sola vegada i amb el límit màxim de 3 mesos a partir 
de l’entrada en vigor del present Reial decret, una revisió dels plans de producció i 
comercialització i informes anuals dels anys 2014, 2015, 2016, 2017, de manera que es 
puguin ajustar al present Reial decret, en especial, pel que fa a les despeses 
subvencionables per als PPIC.

Disposició addicional segona. Organitzacions de productors d’àmbit transnacional 
reconegudes abans de l’entrada en vigor del present Reial decret.

La resolució de reconeixement de l’organització de productors corresponent com a 
d’àmbit transnacional que s’hagi dictat abans de l’entrada en vigor del present Reial decret 
es considera que equival a la presentació i aprovació del Pla de reestructuració previst a 
l’article 7.

Disposició transitòria única. Convocatòries publicades per les administracions públiques.

Sense perjudici del que estableix la disposició addicional primera, les convocatòries 
publicades per la Comunitat Autònoma de Galícia mitjançant les ordres de 28 d’octubre 
de 2016 (DOG número 218) i de 31 de desembre de 2016 (DOG número 17) per a la 
concessió de subvencions a les organitzacions de productors pesquers i associacions 
d’organitzacions de productors pesquers del sector de la pesca i de l’aqüicultura per a la 
preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització, finançades amb el FEMP, 
i la convocatòria publicada per la Comunitat Autònoma d’Andalusia mitjançant l’Ordre 
de 10 de juliol de 2017 (BOJA número 134), per la qual s’estableixen les ajudes previstes 
a l’empara de bases reguladores per a la concessió de subvencions a les organitzacions 
professionals en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, en el marc del 
Programa operatiu del FEMP, s’han de resoldre segons les bases reguladores de les quals 
depenguin.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

1. Reial decret 2595/1976, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen primes al 
desballestament de vaixells pesquers.
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2. Reial decret 519/1986, de 7 de març, pel qual es regulen les ajudes de 
modernització i reconversió de vaixells pesquers d’eslora compresa entre 9 i 12 metres 
entre perpendiculars.

3. Reial decret 535/1987, de 10 d’abril, sobre construcció de vaixells pesquers de sis 
o més metres i inferiors a nou metres d’eslora entre perpendiculars i ajudes 
complementàries en matèria d’estructures del sector pesquer i de l’aqüicultura.

4. Reial decret 1391/1990, de 8 de novembre, sobre la construcció i modernització de 
vaixells pesquers d’eslora entre perpendiculars inferior a sis metres i sobre la materialització 
de baixes.

5. Reial decret 1437/1992, de 27 de novembre, pel qual es fixen les normes sanitàries 
aplicables a la producció i comercialització dels productes pesquers i de l’aqüicultura.

6. Reial decret 1840/1997, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen les normes 
sanitàries aplicables a la producció i comercialització dels productes pesquers i de 
l’aqüicultura que fixa el Reial decret 1437/1992, de 27 de novembre.

7. Reial decret 2666/1998, d’11 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de 
selecció per al foment de la millora de les condicions de transformació i comercialització de 
productes agraris, de la pesca, de l’aqüicultura i de l’alimentació.

8. Decret 1507/1967, de 30 de juny, pel qual per motius i interès públic es concedeix 
exempció de drets aranzelaris d’importació i d’impost de compensació de gravàmens 
interiors per als vaixells pesquers d’origen estranger de menys de 200 tones de registre 
brut i de 600 CV que s’abanderin a Espanya amb matriculació als ports de Ceuta i Melilla, 
així com per als materials que s’importin per a la seva construcció, reforma o reparació.

9. Decret 2494/1974, de 9 d’agost, pel qual s’estableix l’obligatorietat d’aportar baixes 
en la tercera llista per accedir a la construcció de vaixells pesquers.

10. Decret pel qual s’amplia l’abast del Decret 2494/1974, de 9 d’agost, i s’estableix 
l’obligatorietat d’aportar baixes en la tercera llista per accedir a la importació de vaixells 
pesquers.

11. Ordre de 18 d’abril de 1985 per la qual es regula la concessió d’ajudes a les 
organitzacions de productors pesquers, amb destinació a millorar la comercialització dels 
seus productes i afavorir el seu accés a canals de comercialització directes.

12. Ordre de 7 de juliol de 1986 per la qual es regula la concessió d’ajudes a les 
confraries de pescadors, cooperatives, associacions extractives, d’aqüicultura i 
organitzacions de productors pesquers per a la creació i equipament de llotges i mercats.

13. Ordre d’1 de març de 1991 sobre el procediment de sol·licitud de les ajudes 
globals a un tant alçat que han de percebre les organitzacions de productors pesquers per 
retirada del mercat dels productes que indica l’annex VI del Reglament (CEE) número 
3.796/81.

14. Ordre APA/85/2004, de 15 de gener, per la qual s’estableix el procediment per a 
la concessió de les ajudes a la constitució i el funcionament de les organitzacions de 
productors pesquers i a les seves associacions, i les destinades a facilitar l’execució dels 
plans de millora de la qualitat dels productes pesquers.

15. Ordre APA/869/2007, de 14 de març, per la qual es fixa el valor a descomptar de 
l’import de les ajudes globals per a les partides sotmeses al règim de compensació a un 
tant alçat, per a les espècies incloses a l’annex IV del Reglament (CE) 104/2000, i per a 
les organitzacions de productors pesquers que hagin fixat preus autònoms.

16. Ordre ARM/1282/2010, de 6 de maig, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de les ajudes a les organitzacions de productors pesquers, d’àmbit nacional, 
que preveuen l’article 37, lletra n), del Reglament (CE) núm. 1198/2006 i l’article 9 del 
Reglament (CE) núm. 104/2000.

17. Ordre per la qual es donen normes sobre el subministrament de pertrets i 
provisions nacionals als vaixells despatxats amb destinació a l’estranger i als vaixells 
pesquers d’altura i gran altura.

18. Ordre per la qual es regula la desgravació fiscal a l’exportació, reconeguda per la 
de 15 de juliol de 1975, dels pertrets i les provisions nacionals subministrats a vaixells 
despatxats amb destinació a l’estranger i a pesquers d’altura i gran altura.
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19. Resolució de la Direcció General de Comerç Exterior per la qual s’autoritza la 
venda en ports estrangers de pesca capturada en altura per vaixells pesquers espanyols.

20. Ordre de 10 de juliol de 1963 sobre préstecs amb destinació a la instal·lació de 
sistemes de congelació i refrigeració en vaixells pesquers entre 250 i 500 tones, entrats en 
servei després de l’any 1955.

21. Ordre de 31 de juliol de 1963 sobre autorització al Banc de Crèdit a la Construcció 
per a la concessió de préstecs destinats a la construcció de vaixells pesquers de tècniques 
modernes en el proper exercici.

22. Ordre de 5 d’agost de 1963 per la qual es dicten normes per a la petició de 
préstecs amb destinació a la instal·lació de sistemes de congelació a bord de determinats 
pesquers.

23. Ordre de 3 de juliol de 1964 sobre autorització al Banc de Crèdit a la Construcció 
per a la concessió de préstecs destinats a la construcció de vaixells pesquers de tècniques 
modernes.

24. Ordre de 19 de maig de 1965 sobre concessió de crèdit per a la construcció de 
vaixells pesquers de noves tècniques.

25. Ordre de 9 de juliol de 1965 sobre normes per a la petició de préstecs amb 
destinació a la construcció d’unitats pesqueres de gran autonomia i de suport de flotilles de 
pesquers.

26. Resolució per la qual s’estableix el control sanitari de contaminació per mercuri 
en el peix i productes pesquers.

27. Resolució per la qual es regula la documentació relativa als vaixells que s’aportin 
com a baixes en la tercera llista per accedir a la construcció de vaixells pesquers, segons 
el que disposa l’Ordre del Ministeri de Comerç d’11 de desembre de 1974.

28. Ordre per la qual es regulen les baixes necessàries en la tercera llista per accedir 
a la importació de vaixells pesquers, segons el que disposa el Decret 2879/1975, de 31 
d’octubre.

29. Ordre sobre regulació del tràmit d’expedients de concessió de primes al 
desballestament de vaixells pesquers que estableix el Reial decret 2595/1976, de 30 
d’octubre.

30. Resolució de 17 de març de 1982, de la Direcció General de Comerç Interior, 
sobre el nou model de certificat del Registre especial d’entitats i centrals de distribució de 
productes agropecuaris i pesquers per a l’alimentació a què es refereix el Reial decret de 
la Presidència del Govern 1882/1978, de 26 de juliol, regulat d’acord amb el que estableix 
l’Ordre de 22 de maig de 1980 del Ministeri de Comerç i Turisme.

31. Ordre de 19 de desembre de 1983 per la qual s’estableix el valor de la prima 
addicional a la construcció naval en el cas de vaixells pesquers.

32. Ordre de 17 d’abril de 1985 per la qual es regulen les baixes necessàries de la 
tercera llista per accedir a la construcció de vaixells pesquers que no estiguin acollits al 
crèdit oficial.

33. Ordre de 22 d’octubre de 1987 per la qual s’amplien, per a l’any 1987, les 
activitats prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, per a la millora de les 
condicions de transformació i comercialització dels productes agraris i pesquers.

34. Ordre de 7 de març de 1988 sobre tramitació d’expedients de construcció de 
vaixells pesquers de sis o més metres i inferiors a nou metres d’eslora entre perpendiculars, 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 535/1987, de 10 d’abril.

35. Ordre de 20 de maig de 1988 per la qual es regulen les titulacions menors per al 
comandament de vaixells pesquers.

36. Ordre de 30 de novembre de 1988 per la qual s’amplien per a l’any 1988 les 
activitats prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es 
fomenta la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes 
agraris i pesquers.

37. Resolució de 22 de febrer de 1989, del Fons de Regulació i Organització del 
Mercat dels Productes de la Pesca i Cultius Marins (FROM), per la qual es dona publicitat 
als preus de retirada autònoms fixats per les organitzacions de productors pesquers i 
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s’estableix el procediment de control en la concessió de les ajudes a un tant alçat que 
preveu el Reglament (CEE) 3796/81, per als productes pesquers inclosos al seu annex VI.

38. Ordre de 10 de maig de 1989 per la qual s’estableixen les ajudes nacionals per a 
l’adaptació dels vaixells pesquers d’eslora entre perpendiculars inferior a nou metres en la 
pesca d’encerclament, i a 12 metres en l’arrossegament de fons del Mediterrani, en el 
supòsit de canvi a altres modalitats preferents de pesca.

39. Ordre de 13 de març de 1989 per la qual s’amplien per a l’any 1989 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i 
pesquers.

40. Ordre de 17 de juliol de 1989 per la qual s’estableixen les normes sobre el 
procediment de tramitació de les sol·licituds d’ajudes econòmiques per a la realització 
d’inversions relatives a l’equipament de ports pesquers.

41. Ordre de 13 de setembre de 1990 per la qual s’amplien per a l’any 1990 les 
activitats prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es 
fomenta la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes 
agraris i pesquers.

42. Ordre de 28 de febrer de 1991 per la qual s’amplien per a l’any 1991 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i 
pesquers.

43. Ordre d’1 de març de 1991 sobre el procediment de sol·licitud de les ajudes 
globals a un tant alçat que han de percebre les organitzacions de productors pesquers per 
retirada del mercat dels productes indicats a l’annex VI del Reglament (CEE) número 
3.796/81.

44. Resolució de 6 de març de 1991, del Fons de Regulació i Organització del Mercat 
dels Productes de la Pesca i Cultius Marins (FROM), per la qual es dona publicitat als 
preus de retirada autònoms fixats per a la campanya de 1991 per les organitzacions de 
productors pesquers dels productes indicats a l’annex VI del Reglament (CEE) número 
3.796/1981, i es fixa l’import de les ajudes globals per a la campanya esmentada.

45. Ordre de 7 de març de 1991, sobre el procediment de sol·licitud de les 
compensacions financeres que han de percebre les organitzacions de productors pesquers 
per retirada del mercat dels productes pesquers indicats a les lletres A i D de l’annex I del 
Reglament (CEE) número 3.796/81.

46. Ordre d’11 de juny de 1992 per la qual s’estableixen les condicions de concessió 
d’excepcions temporals, respecte a les normes sanitàries aplicables a la producció i 
posada al mercat dels productes pesquers, pel que fa a les exigències d’equips i 
d’estructures dels vaixells factoria, establiments, mercats de subhasta (llotges) i mercats 
majoristes.

47. Ordre de 12 de juny de 1992 per la qual s’amplien per a l’any 1992 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i 
pesquers.

48. Resolució de 2 de juny de 1992, de la Direcció General de Mercats Pesquers, per 
la qual es modifica i es corregeixen els errors de la Resolució de 20 de febrer de 1992, per 
la qual es dona publicitat als preus de retirada autònoms dels productes indicats a l’annex 
VI del Reglament (CEE) número 3.687/91, fixats per a la campanya de 1992 per les 
organitzacions de productors pesquers, i s’estableix l’import de les ajudes globals per a la 
campanya esmentada.

49. Ordre de 27 de juliol de 1993 per la qual s’amplien per a l’any 1993 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i pesquers.

50. Ordre de 13 d’octubre de 1995 per la qual s’amplien per a l’any 1995 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i pesquers.
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51. Ordre de 13 de desembre de 1996 per la qual s’amplien per a l’any 1996 les 
activitats prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es 
fomenta la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes 
agraris i pesquers.

52. Ordre de 4 de novembre de 1997 per la qual s’amplien per a l’any 1997 les 
activitats prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es 
fomenta la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes 
agraris i pesquers.

53. Ordre de 27 d’agost de 1998 per la qual s’amplien per a l’any 1998 les activitats 
prioritàries que defineix el Reial decret 1462/1986, de 13 de juny, pel qual es fomenta la 
millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agraris i pesquers.

54. Ordre ARM/327/2010, d’11 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió d’ajudes amb finalitat estructural en el sector de la pesca dirigides a 
inversions a bord de vaixells pesquers i selectivitat, ajustaments dels esforços pesquers, 
ajudes a la pesca costanera artesanal i compensació socioeconòmica per a la gestió de la 
flota pesquera comunitària, a les ciutats de Ceuta i Melilla durant el període 2010-2013.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual 
es regula la primera venda dels productes pesquers.

El Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels 
productes pesquers, queda modificat en els termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

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

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

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

c) Quan es tracti de captures efectuades amb la modalitat de pesca d’almadrava.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«2. Les notes de venda, els documents de transport, les declaracions de 
recollida i els documents de traçabilitat s’han de remetre, electrònicament, de 
manera que la informació estigui en poder de les comunitats autònomes i la 
Secretaria General de Pesca en temps real des que es produeixi.»

Tres. La disposició transitòria única queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Període d’adaptació.

Les administracions competents, les llotges i els establiments autoritzats i la 
resta d’operadors afectats disposen fins al 31 de desembre de 2017 per adaptar-se 
al que disposa l’article 12.2 del present Reial decret.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es 
regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i 
l’aqüicultura.

El Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions 
professionals en el sector dels productes de la pesca i l’aqüicultura, queda modificat en els 
termes següents:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 268  Dissabte 4 de novembre de 2017  Secc. I. Pàg. 34

U. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6, amb el text següent:

«3. Així mateix, en l’àmbit de les competències atribuïdes a la Direcció General 
d’Ordenació Pesquera, aquesta aplicació informàtica ha de disposar de la informació 
de confraries de pescadors i les seves federacions, així com altres organitzacions 
representatives de la producció primària, de la branca de la transformació i de la 
comercialització.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 i s’afegeix un nou apartat 4 a l’article 7 amb el text 
següent:

«2. Les administracions competents han d’efectuar un control de totes les 
seves organitzacions professionals abans del 31 de desembre de 2018, sense 
perjudici dels controls que pugui efectuar la Comissió Europea segons el que 
disposa l’article 20 del Reglament de l’OCM.»

«4. Les organitzacions de productors pesquers han de ser auditades en 
matèria econòmica per universitats, organismes públics especialitzats o altres 
empreses privades de prestigi reconegut, amb una periodicitat biennal, a partir de 
l’any 2018, i que pot ser subvencionable en el marc dels plans de producció i 
comercialització. En especial, s’ha d’analitzar una mostra de cada segment de les 
modalitats que indica l’article 2.4, per estudiar la viabilitat de cada unitat productiva 
i les espècies produïdes.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

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

Disposició final tercera. Títol competencial.

1. Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució 
espanyola, en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

2. No obstant això, els aspectes relatius a la regulació de les ajudes a la creació i 
reestructuració d’organitzacions professionals es dicten conjuntament a l’empara de 
l’article 149.1.19a de la Constitució espanyola en matèria de bases d’ordenació del sector 
pesquer.

3. Les modificacions contingudes a les disposicions finals primera i segona s’emparen 
en els títols competencials establerts a les normes objecte de modificació.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» amb efectes des de l’1 de gener de 2014.

Madrid, 3 de novembre de 2017.

FELIPE R.

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

Determinació de despeses subvencionables

A. Ajudes als plans de producció i comercialització

Consideracions generals

Les mesures previstes als PPIC es poden executar directament a través del titular, les 
poden executar tercers o mitjançant una combinació de tots dos.

Les despeses del titular o despeses pròpies es consideren les despeses relatives al 
personal d’estructura o contractat per una durada determinada, per a la supervisió, 
preparació i elaboració dels PPIC, o l’execució de les mesures que preveuen els plans, així 
com les despeses de viatge que escaiguin com un tot o una part d’una mesura aprovada 
en el PPIC.

L’acreditació d’aquestes despeses s’ha de fer mitjançant la presentació de nòmines, 
cotitzacions socials o memòries justificatives.

Les despeses de gestió o despeses procedents de tercers es consideren les despeses 
a tercers derivades de serveis externs, subministraments, obres, convenis o altres 
despeses de viatge no incloses a l’apartat anterior, per a la preparació o execució de 
mesures dels PPIC.

L’acreditació d’aquestes despeses s’ha de fer mitjançant la presentació de factures 
justificatives.

Despeses subvencionables

Les despeses següents poden ser subvencionables:

a) Despeses de personal propi, ja sigui d’estructura o contractat per a una mesura 
concreta del PPIC, inclosos els costos indirectes que escaiguin.

En tot cas, es considera personal d’estructura tots els membres donats d’alta en el NIF 
de l’organització amb càrrec de gerent o altres càrrecs de direcció, així com un altre 
personal segons que correspongui en aquest annex. Es considera personal contractat el 
personal amb les característiques que estableix aquest annex.

b) Subcontractació d’empreses externes o professionals independents per a la 
preparació o realització d’alguna o algunes de les mesures que inclou el PPIC, incloses les 
obres, l’adquisició de béns i subministraments, corresponents a mesures prèviament 
aprovades en el PPIC, així com la realització de l’informe d’auditoria per al compte 
justificatiu.

c) Convenis de col·laboració amb organismes científics i altres entitats, que s’han de 
formalitzar per escrit i n’han de recollir l’objecte, els treballs que s’han de dur a terme, el 
temps d’execució i el pressupost, degudament desglossat per capítols.

d) Despeses de desplaçaments, allotjament i manutenció per a l’assistència a fires, 
congressos, cursos, jornades o esdeveniments similars, en mesures aprovades en el 
PPIC, inclosos els salaris del personal contractat expressament segons en aquest annex.

El desglossament és el següent:

1. Despeses del titular. Dins de les despeses del titular es poden considerar les 
despeses de personal propi (estructura o contractat), els costos indirectes i les despeses 
per assistència de viatges.

1.1 Despeses de personal.

1.1.1 Despeses de personal d’estructura.

Definició: activitats relatives a la supervisió i el control efectuades pel personal propi de 
l’organització, per a l’adequada programació, desenvolupament i, si s’escau, elaboració 
dels PPIC o execució de les mesures dels plans. El personal d’estructura ha de tenir una 
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dedicació parcial, mai superior al 50%, i ha de justificar la seva participació i les hores de 
dedicació en les activitats relacionades amb els PPIC.

Càlcul: per calcular les despeses de personal propi d’estructura, s’ha d’aplicar un cost 
unitari per hora no superior a les corresponents al grup professional equivalent, segons les 
retribucions, incloses les complementàries i cotitzacions socials, del personal laboral inclòs 
en el Conveni col·lectiu únic de l’Administració General de l’Estat, i amb els imports 
adequats als que disposa la Llei de pressupostos generals de l’Estat i determinats per un 
acord de la CECIR, amb un límit màxim de 860 hores anuals, acreditats per al personal 
d’estructura pertanyent als diferents grups de cotització del règim general de la Seguretat 
Social o el règim especial dels treballadors del mar.

Restriccions: no és subvencionable el salari del personal d’estructura en els viatges 
que inclou l’apartat 1.3.

Justificació:

– Contracte laboral de l’OPP o AOP.
– Nòmines.
– Memòria justificativa aprovada per la Junta Directiva de l’organització, que 

especifiqui l’objecte dels treballs que s’han de dur a terme i el temps d’execució expressat 
en hores del personal per a cada mesura.

– Justificant del pagament de la nòmina i cotitzacions socials (transferència bancària).

1.1.2 Despeses de personal contractat expressament per a la preparació i/o execució 
de les mesures dels PPIC.

Definició: contractació de personal que s’incorpora a l’organització, per tal de preparar 
el PPIC i/o desenvolupar mesures incloses en els PPIC. Aquests han de tenir una dedicació 
total en relació amb les activitats que s’han de dur a terme al voltant dels PPIC.

Càlcul: són elegibles el 100% de les despeses derivades de nòmines i cotitzacions 
socials, s’ha d’aplicar un cost unitari per hora no superior a les corresponents al grup 
professional equivalent, segons les retribucions, incloses les complementàries i cotitzacions 
socials, del personal laboral inclòs en el Conveni col·lectiu únic de l’Administració General 
de l’Estat, i amb els imports adequats al que disposa la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat i determinats per un acord de la CECIR, per a un contracte a jornada completa de 
1.720 hores anuals.

Justificació:

– Contracte del treballador que indiqui que el seu objecte és la preparació o el 
desenvolupament de totes o alguna de les mesures del PPIC.

– Nòmines.
– Memòria justificativa aprovada per la Junta Directiva de l’organització, que 

especifiqui l’objecte dels treballs que s’han de dur a terme i el temps d’execució expressat 
en hores del personal per a cada mesura.

– Justificant del pagament de la nòmina i cotitzacions socials (transferència bancària).

1.2 Costos indirectes.

Definició: costos que no estan vinculats o no es poden vincular directament amb una 
activitat subvencionada, perquè tenen caràcter estructural, però que són necessaris per a 
la seva realització, com les despeses d’oficina, administratives, serveis bàsics, 
subministraments (aigua, llum, telèfon, gas), manteniment, etc.

Càlcul: per calcular els costos indirectes, es pot aplicar el que estableix l’article 68.1.b) 
del Reglament RDC, considerant el mètode de finançament a tipus fix, i aplicant un 
percentatge fix del 15% sobre els costos directes de personal de l’organització (costos 
simplificats).

Els costos directes de personal es consideren els costos dedicats a les actuacions 
relatives a PPIC, que s’inclouen en les nòmines i cotitzacions socials.
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Restriccions: no s’apliquen costos indirectes a les despeses de gestió o despeses 
procedents de tercers.

Justificació:

– Les categories de costos indirectes subvencionables que es calculen amb el 
percentatge a tipus fix no requereixen justificació:

– L’òrgan gestor ha de verificar que la categoria de «costos directes de personal» 
admissibles sobre la base dels quals s’aplica el percentatge per calcular els costos 
indirectes és correcta.

1.3 Despeses de viatges per a la preparació o assistència a fires, congressos, cursos 
o jornades, que no requereixin factura.

Definició: l’assistència o participació d’una mesura específica aprovada en el PPIC que 
no requereixin de factura. En el cas de despeses de desplaçament que requereixin factura 
o despeses d’allotjament, cal atenir-se al que indica l’apartat 2.3.

Es refereixen expressament als conceptes següents:

a) Despeses de manutenció.
b) Despeses de desplaçament que no requereixin factura (transport urbà, marítim, 

autobús, taxi, vehicle particular, peatges, aparcament, garatge, etc.).

Càlcul: per determinar les despeses de manutenció i desplaçament, s’han de finançar 
d’acord amb les que corresponguin segons el grup professional de pertinença equivalent de 
les que preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei, i com a màxim per les corresponents al grup 2 de la norma esmentada, així com la 
Resolució de 2 de gener de 2008, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, per la 
qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la disposició final quarta de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i s’actualitzen per a l’any 
2008 les quanties de les retribucions del personal a què es refereixen els articles 
corresponents de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici esmentat.

Restriccions: únicament són subvencionables les despeses de desplaçament i 
manutenció per a un màxim de tres persones (personal donat d’alta en l’OPP i socis de 
l’OPP) per mesura aprovada en el PPIC.

Justificació: memòria justificativa aprovada per la Junta Directiva, que ha d’incloure la 
liquidació individual de les despeses de manutenció i desplaçament:

a) Respecte a les despeses de manutenció i quilometratge, no cal presentar un 
document acreditatiu, però els imports detallats s’han d’indicar en la memòria.

b) Resguards acreditatius de les despeses de desplaçament (taxi, autobús, peatge, 
estacionament, etc.) mitjançant la presentació del rebut o bitllet justificatiu, si s’escau.

c) Altres documents justificatius, com la convocatòria de la reunió, ordre del dia, 
relació d’assistents o certificat d’assistència, si s’escau.

d) Quan en ocasió dels desplaçaments efectuats a l’estranger, les despeses 
meritades estiguin expressades en divises, han d’aportar l’equivalència del canvi oficial en 
unitat euro que correspongui a la data en què s’efectuï la despesa.

2. Despeses de gestió. La contractació de serveis o adquisició d’equips, béns o 
subministraments únicament es pot assignar com a despeses de gestió del projecte.

2.1 Subcontractació.

Definició:

– Les despeses derivades de la contractació d’empreses externes per a la preparació 
i elaboració dels PPIC o l’execució de les mesures aprovades en els plans mitjançant 
subministraments, serveis o obres.
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– Sense perjudici del que s’ha aprovat en el PPIC i en l’informe anual, també són 
subvencionables les despeses originades per l’informe de l’auditor per a la presentació del 
compte justificatiu.

Càlcul de l’ajuda: segons els imports de despesa acreditats a les factures justificatives.
Justificació:

– Contracte o acord per escrit en el qual han de figurar els serveis que s’han de prestar, 
quan escaigui, segons les quanties de l’article 29.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

– Memòria justificativa. S’ha d’incloure la justificació de possibles incidències relatives 
a la contractació.

– En funció de l’import del contracte, s’ha de presentar addicionalment:

• Per a contractes amb un import entre 18.000 i 60.000 euros, s’han de presentar tres 
ofertes econòmiques.

• Per a contractes superiors a 60.000 euros, s’han de presentar tres ofertes 
econòmiques i el contracte o acord per escrit. Al seu torn, l’òrgan gestor ha d’emetre un 
certificat previ d’aprovació.

• En el cas d’obres, s’ha de presentar una acta de no-inici emesa pel gestor.

– Factures detallades de proveïdors externs.
– Justificant de pagament per transferència bancària.

2.2 Convenis.

Definició: acords que s’han de formalitzar per escrit i han de recollir l’objecte, els 
treballs que s’han de dur a terme, el temps d’execució i el pressupost, degudament 
desglossat per capítols i sempre que concorrin les circumstàncies següents:

• Totes les parts que el subscriuen tenen interès comú a portar a terme un projecte 
conjunt. No es pot considerar que existeix aquest interès comú quan l’interès d’una de les 
parts consisteix en la realització del treball i que aquest li sigui sufragat (en tot o en part) 
perquè això s’emmarca en l’activitat pròpia de l’entitat.

• L’objecte del conveni no es tradueix en prestacions i contraprestacions de les parts i 
no consisteix en el finançament d’un projecte sinó en la seva realització, de tal manera que 
totes les parts contribueixen al desenvolupament del projecte posant en comú les dades, 
els coneixements i els elements personals i materials de què disposin.

• El projecte ha de generar un resultat del qual es beneficiïn totes les parts 
col·laboradores i del qual facin o puguin fer ús totes.

• La justificació de les despeses derivades del conveni s’ha de fer mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu, que ha d’incloure una declaració de cadascuna de les 
activitats realitzades i el seu cost.

Càlcul de l’ajuda: segons els imports de despesa acreditats a les factures justificatives.
Justificació:

– Conveni de col·laboració per escrit.
– Memòria justificativa.
– Factures detallades de proveïdors externs.
– Justificant de pagament per transferència bancària.

2.3 Despeses de desplaçament i allotjament per a l’assistència a fires, congressos, 
cursos, jornades o esdeveniments similars, que requereixin factura.

Definició: despeses de desplaçament (avió, tren i vehicle de lloguer i despeses 
d’allotjament del personal).

Aquestes despeses d’assistència a viatge no s’han d’incloure com a despeses del 
titular, sinó que s’han de considerar únicament com a despeses de gestió i s’han d’acreditar 
mitjançant les factures corresponents.
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Càlcul: s’han de finançar d’acord amb les que corresponguin segons el grup 
professional de pertinença equivalent de les que preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, i com a màxim per les corresponents al 
grup 2 de la norma esmentada, així com la Resolució de 2 de gener de 2008, de la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació 
amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, en els termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i s’actualitzen per a l’any 2008 les quanties de les 
retribucions del personal a què es refereixen els articles corresponents de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici esmentat.

Restriccions: únicament són subvencionables les despeses de desplaçament i 
allotjament per a un màxim de tres persones (personal donat d’alta en l’OPP i socis de 
l’OPP) per mesura aprovada en el PPIC.

Justificació:

– Memòria justificativa aprovada per la Junta Directiva, que ha d’incloure la liquidació 
individual de les despeses i la liquidació individual de les despeses de desplaçament i 
d’allotjament, que identifiqui per a cada viatge, la persona o persones que el realitzen i la 
seva relació amb alguna o algunes de les mesures del PPIC.

a) Factures detallades de proveïdors externs.
b) Si s’escau, altres documents justificatius, com ara targetes d’embarcament, etc.

– Si s’escau, aportar la convocatòria de la reunió, ordre del dia, relació d’assistents i 
certificat d’assistència.

Cal destacar que, a més de presentar una memòria justificativa per a cada tipus de 
despesa, cada OPP o AOP, si s’escau, ha de presentar una memòria resum que inclogui 
l’import aprovat per mesura del PPIC, l’import aprovat dels informes anuals i les despeses 
finalment executades i justificades.

Despeses no subvencionables

a) En termes generals, les despeses originades per una mera reposició de les 
anteriors, llevat que la nova adquisició correspongui a inversions diferents de les anteriors, 
bé per la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.

b) Les retribucions o els salaris, les dietes i despeses de desplaçament del personal 
de l’organització, ja sigui d’estructura, contractat o de socis de l’organització, quan duguin 
a terme tasques relacionades amb el funcionament i la gestió de l’organització.

c) Les retribucions o els salaris del personal d’estructura, excepte els expressament 
admesos en aquest annex.

d) L’arrendament, la reparació, el manteniment i la conservació de les infraestructures 
i equips, el material d’oficina i els serveis telefònics, postals i telegràfics, així com qualsevol 
altre tipus de comunicació i, en general, les despeses destinades al funcionament 
administratiu, inclosos els proveïments necessaris per al funcionament normal de les 
instal·lacions de l’organització professional (aigua, gas, electricitat, combustibles, etc.), 
sense perjudici de la seva possible elegibilitat com a costos indirectes en cada línia.

e) L’adquisició o el lloguer de vehicles necessaris per al funcionament habitual de 
l’organització.

f) L’IVA, excepte l’IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i 
definitiva per beneficiaris diferents de les persones que no són subjectes passius a què es 
refereix l’article 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit.

g) La resta d’impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació i els impostos personals o sobre la renda.

h) Els costos indirectes de les despeses de gestió.
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i) Interessos de deute, excepte de subvencions concedides en forma de bonificacions 
d’interessos o subvencions de comissions de garantia.

j) Adquisició de terrenys no edificats i terrenys edificats per un import que excedeixi 
el 10% de la despesa total subvencionable de l’operació de què es tracti.

k) Les compres de materials i equips usats.
l) La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats 

amb l’operació.

B. Ajuda a la utilització del mecanisme d’emmagatzematge

Les despeses subvencionables per a aquesta línia són les que preveu l’article 31.

C. Ajudes per a la creació d’organitzacions professionals i reestructuració 
d’organitzacions de productors pesquers i associacions d’organitzacions de productors 

pesquers

Les despeses subvencionables per a aquesta línia són les que preveu l’article 37.
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