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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
2112 Ordre ISM/109/2020, de 10 de febrer, per la qual s’estableixen, per a l’any 

2020, les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim 
especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

L’article 130, apartat set.2, de la prorrogada Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix que la cotització per a totes les contingències 
i situacions protegides en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar 
inclosos en els grups segon i tercer a què es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 
d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector 
maritimopesquer, així com l’article 54 del Reglament general sobre cotització i liquidació 
d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de 
desembre, s’ha d’efectuar sobre les remuneracions que es determinin mitjançant una ordre 
del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a proposta de l’Institut Social de la 
Marina, un cop escoltades les organitzacions representatives del sector. Aquesta 
determinació s’ha d’efectuar per províncies, modalitats de pesca i categories professionals, 
sobre la base dels valors mitjans de remuneració percebuda l’any precedent.

A aquesta finalitat respon el contingut d’aquesta Ordre, mitjançant la qual es 
determinen, en funció dels valors mitjans de les remuneracions percebudes l’any 2019, les 
bases úniques per a la cotització per contingències comunes i professionals segons les 
províncies, les modalitats de pesca i les categories professionals.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han tingut en compte els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que regula l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

D’aquesta manera, l’Ordre respon a la necessitat de determinar les bases anuals de 
cotització dels treballadors del mar inclosos en els grups segon i tercer de cotització. És 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i amb l’ordenament jurídic de la 
Unió Europea, atès que es dicta per desplegar les previsions que conté la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat. És eficaç i proporcional, ja que regula els aspectes 
imprescindibles perquè els subjectes responsables puguin efectuar la cotització, amb la 
determinació de la quantia de les bases, l’aplicabilitat d’aquestes, així com el termini per a 
l’ingrés de les diferències de cotització, i proporciona la seguretat jurídica necessària a les 
persones afectades. Així mateix, és eficient i la seva aplicació no imposa càrregues 
administratives innecessàries o accessòries.

Aquesta Ordre es dicta en ús de l’habilitació que confereix l’article 130, apartat set.2, de 
la prorrogada Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, 
i a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, he disposat:

Article únic. Determinació de les bases de cotització.

Les bases úniques de cotització dels treballadors inclosos en els grups segon i tercer, 
a què es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció 
social de les persones treballadores del sector maritimopesquer, així com l’article 54.2 i 3 
del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per a totes les contingències i 
situacions protegides en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, 
queden establertes per a l’any 2020 en les quanties que es reflecteixen en els annexos 
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d’aquesta Ordre, sense perjudici del que estableix l’article 11 de la Llei 47/2015, de 21 
d’octubre, en relació amb els coeficients correctors.

Disposició transitòria única. Ingrés de diferències de cotització.

Les diferències de cotització que s’hagin pogut produir per l’aplicació de les bases de 
cotització que estableix aquesta Ordre respecte de les cotitzacions que a partir de l’1 de 
gener de 2020 s’hagin efectuat es poden ingressar, sense recàrrec, en el termini que finalitza 
l’últim dia del segon mes següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic 
de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb efectes des del dia 1 de gener de 2020.

Madrid, 10 de febrer de 2020.– El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 
José Luis Escrivá Belmonte.

ANNEX I

Bases grup segon A (embarcacions entre 50,01 i 150 TRB)

Any 2020

Zona nord

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. 
Astúries.

Arrossegament, palangre de fons i volanta en caladors 
internac. (excepte Àfrica). 17 2.757,00 1.974,00 1.809,00

Arrossegament en un calador nacional i a la costa de 
Portugal. Palangre de fons i volanta a la costa d’Àfrica. 
Palangre de superfície.

07 2.547,00 1.710,00 1.593,00

Palangre de fons, encerclament i altres arts en caladors 
nacionals. 58 1.995,00 1.605,00 1.512,00

Cantàbria.

Arrossegament. 11 2.757,00 1.974,00 1.809,00

Palangre. 56 1.995,00 1.605,00 1.593,00

Encerclament. 41 1.830,00 1.548,00 1.548,00

Gipuzkoa.

Encerclament i palangre. 43 2.103,00 1.743,00 1.743,00

Arrossegament. 11 3.144,00 2.079,00 1.809,00

Altres arts. 33 2.886,00 1.962,00 1.797,00

Bizkaia.

Arts fixos. 31 2.886,00 1.920,00 1.797,00

Arrossegament. 11 3.144,00 2.079,00 1.809,00

Ham i encerclament. 06 2.058,00 1.713,00 1.713,00
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Zona est

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

Alacant. Castelló. València. Illes Balears. 
Barcelona. Girona. Tarragona. Múrcia. – 99 2.019,00 1.677,00 1.677,00

Zona sud

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

Almeria. – 99 1.860,00 1.602,00 1.602,00

Cadis. – 99 1.830,00 1.488,00 1.488,00

Huelva.
Arrossegament en aigües internacionals. 18 2.655,00 1.824,00 1.647,00

Arrossegament, encerclament i palangre. 23 2.175,00 1.578,00 1.515,00

Màlaga. Granada. Melilla. Ceuta. – 99 1.707,00 1.578,00 1.578,00

Las Palmas. Tenerife – 99 2.655,00 1.812,00 1.647,00

ANNEX II

Bases grup segon B (embarcacions entre 10,01 i 50 TRB)

Any 2020

Zona nord

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. 
Astúries.

Palangre de fons i volanta a la costa d’Àfrica. 57 2.547,00 1.710,00 1.593,00

Palangre, encerclament i altres arts menors. 55 1.848,00 1.470,00 1.470,00

Cantàbria.
Arrossegament i palangre. 26 1.848,00 1.470,00 1.470,00

Encerclament. 41 1.830,00 1.470,00 1.470,00

Gipuzkoa.
Encerclament, palangre, ham i arts fixos. 08 2.058,00 1.713,00 1.713,00

Arrossegament. 11 3.090,00 2.040,00 1.773,00

Bizkaia. – 99 2.058,00 1.713,00 1.713,00

Zona est

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

Alacant. Castelló. València. Illes Balears. 
Barcelona. Girona. Tarragona. Múrcia. – 99 2.019,00 1.677,00 1.677,00
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Zona sud

Modalitat de pesca Modalitat 
de pesca

Categories professionals 
enquadrades dins dels grups de 

cotització

1 a 7 8 9 a 11

Almeria. – 99 1.707,00 1.602,00 1.602,00

Cadis. Arrossegament, encerclament i palangre. 23 1.707,00 1.377,00 1.377,00

Huelva.
Arrossegament, encerclament i palangre. 23 1.707,00 1.377,00 1.377,00

Altres modalitats. 53 1.644,00 1.377,00 1.377,00

Màlaga. Granada. Ceuta. – 99 1.707,00 1.377,00 1.377,00

Las Palmas. Tenerife.
Palangre, encerclament i altres arts menors. 55 1.707,00 1.377,00 1.377,00

Palangre en aigües internacionals. 60 2.358,00 1.620,00 1.452,00

ANNEX III

Bases grup tercer

Any 2020

Zona nord

Categories professionals 
enquadrades dins dels 

grups de cotització.

3 i 4 8 a 11

A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Astúries. Cantàbria. 1.554,00 1.425,00

Gipuzkoa. Bizkaia. 1.614,00
1.485,00

1.302,00*

* Grup 10 de cotització (a Bizkaia): neskatilles, empacadores, mariscadors/ores.

Zona est

Categories professionals 
enquadrades dins dels 

grups de cotització.

3 i 4 8 a 11

Alacant. Castelló. València. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. 
Múrcia. 1.743,00 1.485,00

Zona sud

Categories professionals 
enquadrades dins dels 

grups de cotització.

3 i 4 8 a 11

Almeria. 1.602,00 1.455,00

Cadis. Huelva. Màlaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. 
Tenerife. 1.527,00 1.365,00
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