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Seguint les recomanacions de la Co-
missió per a la Reforma de les Adminis-
tracions Públiques (CORA), l’Institut 
Social de la Marina, en el seu afany 
de millorar la gestió del col·lectiu 
de treballadors del sector maritimo-
pesquer, va iniciar fa mesos la tasca de 
racionalitzar la normativa existent 
en les matèries de la seua competència 
elaborant una llei que substitueix el 
text refós de les lleis 116/1969, de 30 
de desembre i 24/1972, de 21 de juny, així 
com el reglament general de la dita 
llei, aprovat pel Decret 1867/1970, de 
9 de juliol.

Per mitjà de la Llei 47/2015, de 21 
d’octubre es, deroga una norma de més de 
40 anys d’antiguitat i des-
actualitzada en molts 
dels seus preceptes.



LA NOVA REGULACIÓ DEL 
CAMP D’APLICACIÓ DEL RÈGIM 
ESPECIAL DEL MAR

Quins són els principals objectius perseguits 
per la llei?
▶ Definir el camp d’aplicació del Règim Especial de 
la Seguretat Social dels Treballadors del Mar atenent 
a les peticions fetes per les organitzacions, a la doc-
trina jurisprudencial, als canvis organitzatius, i a la 
mateixa evolució del sector maritimopesquer.

▶ Aclarir la resta de les funcions de l’ISM, i definir el 
concepte de beneficiari de la protecció social.
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Quin és la principal novetat?
▶ S’ha configurat el règim especial amb dos grans 
col·lectius:

▶ Treballadors per compte d’altri.

▶ Treballadors per compte propi.

Dedicats tant a pesca, aqüicultura, marina mercant o 
busseig professional.

▶ Se suprimeixen fórmules jurídiques fictícies, com 
és el cas dels treballadors assimilats a compte alié, que 
es transformen en treballadors autònoms.



TREBALLADORS PER COMPTE 
D’ALTRI

Quins col·lectius no canvien?
▶ Treballadors que realitzen, a bord d’embarcacions 
enrolats com a tècnics o tripulants, una activitat de 
marina mercant, de pesca marítima en qualsevol de 
les seues modalitats, de tràfic interior de ports i en 
embarcacions esportives i de recreació.

▶ Extractors de productes del mar.

▶ Estibadors portuaris definits de forma estricta 
com aquells que realitzen les activitats que integren 
el servei portuari de manipulació de mercaderies.

▶ Treballs de caràcter administratiu, tècnic o subal-
tern de les empreses maritimopesqueres i de les con-
fraries de pescadors i altres organitzacions del sector.
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Quins col·lectius apareixen?
▶ Personal que presta els seus serveis en plataformes 
fixes o artefactes susceptibles de realitzar opera-
cions d’exploració o explotació de recursos marins.

▶ Personal d’investigació, observadors de pesca i 
personal de seguretat a bord d’una embarcació.

▶ Activitats d’aqüicultura, excloent-ne els desenvo-
lupats en zona terrestre.

▶ Bussejadors amb titulació professional en acti-
vitats industrials. S’hi inclou l’activitat docent per a 
l’obtenció d’aquesta titulació.

▶ Bussejadors extractors de recursos marins.

▶ Xarciers i xarcieres. Se’ls inclou de forma expressa.

▶ Treballs administratius, tècnics i subalterns 
d’empreses estibadores i d’entitats de posada a dispo-
sició d’estibadors amb activitat exclusiva en l’àmbit 
portuari.

▶ Els pràctics de port podran quedar enquadrats 
com a treballadors per compte d’altri, per compte 
propi o assimilats a compte alié.



TREBALLADORS PER  
COMPTE PROPI

Quins col·lectius no canvien?
Els treballadors que es dediquen a l’extracció de pro-
ductes del mar, els xarciers i xarcieres, així com els 
armadors de xicotetes embarcacions que no exce-
disquen 10 TRB enrolats com a tècnics o tripulants.

Quins col·lectius apareixen?
Els treballadors que es dediquen a qualsevol 
d’aquestes activitats:

▶ Activitats maritimopesqueres a bord de les em-
barcacions o vaixells que s’indiquen a continuació, 
enrolats com a tècnics o tripulants:

▶ De marina mercant.

▶ De pesca marítima, en qualsevol de les seues 
modalitats, i amb independència del tonatge de 
l’embarcació.

▶ De tràfic interior de ports.

▶ Esportives i de recreació.
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▶ Aqüicultura desenvolupada en zona marítima o 
maritimoterrestre.

▶ Els mariscadors, recollidors de percebes, recolli-
dors d’algues i anàlegs.

▶ Neskatillas i empacadoras, com a especialitat de 
la província de Bizkaia.

▶ Bussejadors extractors de recursos marins.

▶ Bussejadors amb titulació professional en activi-
tats industrials, incloent-hi l’activitat docent per a 
l’obtenció de la dita titulació.

▶ Pràctics de port.

Queden exclosos els bussejadors amb titulacions es-
portivorecreatives.

L’activitat s’ha de realitzar de forma habitual, perso-
nal i directa, fora de l’àmbit de direcció i organitza-
ció d’una altra persona i a títol lucratiu.

Es deixa oberta la possibilitat d’inclusió en el règim a 
qualsevol altre col·lectiu de treballadors que exercis-
ca una activitat marítimopesquera i la inclusió de la 
qual en aquest règim siga determinada pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social.



Quines són les peculiaritats dels  
autònoms del mar?
Les seues peculiaritats es troben en la seua classifi-
cació als efectes de cotització i en la cobertura de la 
incapacitat temporal, de les contingències comu-
nes i de les contingències professionals.

Els treballadors s’enquadraren en tres grups a 
aquests efectes.

PRIMER
▶ S’enquadraran els autònoms de marina mer-
cant, aqüicultura i pesca en embarcacions que 
excedisquen 150 TRB o retribuïts a salari.

▶ Cotitzaran de manera semblant als treballa-
dors inclosos en el RETA.

▶ Aquests treballadors, excepte en situacions 
de pluriactivitat permeses, tindran inclosa amb 
caràcter obligatori la cobertura per incapaci-
tat temporal, i incorporaran també de forma 
obligatòria la protecció per les contingències 
d’accidents de treball i malalties professionals 
amb l’ISM o amb una mútua col·laboradora 
amb la Seguretat Social.

SEGON
▶ S’enquadren els autònoms de pesca que exer-
cisquen la seua activitat a bord d’embarcacions 
compreses entre 10 i 150 TRB enrolats en aques-
tes com a tècnics o tripulants i sent retribuïts a la 
part, aplicant-los als efectes de cotització els coe-
ficients correctors.

▶ Igualment que en el cas anterior, tindran 
inclosa de forma obligatòria la cobertura 
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d’incapacitat temporal i de les contingències 
d’accident de treball i malalties professionals 
amb l’ISM o amb una mútua col·laboradora 
amb la Seguretat Social. 

TERCER
▶ S’hi enquadren els autònoms de pes-
ca que exercisquen la seua activitat a bord 
d’embarcacions de fins a 10 TRB, estant enrolats 
en aquestes com a tècnics o tripulants i sent re-
tribuïts a la part, així com mariscadors, recolli-
dors de percebes, recollidors d’algues i anàlegs, 
bussejadors extractors de recursos marins, xar-
ciers i xarcieres, neskatillas, empacadores, apli-
cant-los als efectes de cotització els coeficients 
correctors.

▶ Si bé, tenen de forma obligatòria la cober-
tura d’incapacitat temporal i de les contin-
gències professionals poden optar per l’ISM 
o una mútua col·laboradora amb la Seguretat 
Social per a tal protecció, estan obligats a con-
certar amb l’ISM la protecció de les contingèn-
cies comunes i tindran obligació de cotitzar 
per la contingència de formació professional.



Quins són els requisits d’inclusió en el grup 
segon i tercer de cotització dels treballadors 
per compte propi?
Els ingressos obtinguts de tals activitats hauran 
de constituir el seu mitjà fonamental de vida, 
encara que amb caràcter ocasional o permanent 
realitzen altres treballs no específicament mariti-
mopesquers determinants o no de la seua inclusió 
en qualsevol altre dels règims del sistema de la Se-
guretat Social.

En el cas d’autònoms de pesca embarcats, el sistema 
de retribució adoptat, a salari o a la part, vincularà 
per igual tots els membres de la tripulació, inclòs 
l’armador.

L’aplicació dels coeficients correctors en la cotit-
zació serà incompatible amb qualsevol altra bo-
nificació o reducció en la cotització, i aconsegui-
ran tal incompatibilitat també als treballadors per 
compte d’altri.
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Qui tenen la consideració de familiars 
col·laboradors dels treballadors per  
compte propi?
El cònjuge i els parents per consanguinitat o afini-
tat fins al segon grau inclusivament, de qualsevol 
dels treballadors per compte propi, que treballen 
amb ells en les seues explotacions de forma habitual, 
convisquen amb el cap de família i en depenguen 
econòmicament, llevat que es demostre la seua con-
dició d’assalariats.

Per a ser considerat com a familiar col·laborador en 
els grups segon i tercer de cotització serà requisit 
imprescindible que realitze idèntica activitat que el 
titular de l’explotació. 



PROTECCIÓ ESPECÍFICA

Què succeeix amb la protecció específica dels 
Treballadors del Mar?
Es defineixen, per primera vegada en una norma 
amb rang legal, els beneficiaris d’aquesta protecció 
social específica, és a dir, aquelles persones que des-
envolupen o pretenguen desenvolupar una activitat 
laboral en el sector maritimopesquer.

Per tant, s’hi inclouen com beneficiaris no sols aquells 
treballadors que queden enquadrats en el REM sinó 
també a aquells que pretenen incorporar-se al sector 
maritimopesquer i que, per a això, han de rebre la 
corresponent formació o obtindre el reconeixement 
mèdic exigit per a embarcar-se.



D’altra banda, s’integren com a prestacions inclo-
ses en aquesta protecció social específica aquelles 
que van quedar fora de la consideració de serveis 
socials de la Seguretat Social en 1978 i les que pres-
ta l’Institut Social de la Marina en compliment de 
normativa internacional: sanitat marítima (reco-
neixements mèdics d’embarcament marítim; ins-
pecció de les condicions sanitàries de les embar-
cacions, incloent-hi el control de les farmacioles a 
bord, etc.), acció social (serveis assistencials per al 
sosteniment i repatriació en casos d’abandó, nau-
fragi o fet anàleg) i formació professional marítima 
i sanitària.
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A CORUÑA Avda. Ramón y Cajal, 2.  15006. Tel: 881 909 800 * ALACANT  Moll 
de Ponent, 2. 03001. Tel: 965 923 971  * ALMERIA Muelle Puerto Pesquero, s/n.  
04002. Tel: 950 620 147 * BARCELONA  Albareda, 1. 08004. Tel: 934 439 603  

* BIZKAIA (Bilbao) Virgen de Begoña, 32. 48006. Tel: 944 739 020 * CADIZ Avda. 
de Vigo, s/n. 11006. Tel: 956 206 053 * CARTAGENA (Murcia) Paseo Alfonso XII, 
s/n. 30202. Tel: 968 502 433 * CASTELLÓ Plaza Mikel Peris i Segarra, s/n. 12100. 
Tel: 964 285 408 * CEUTA Avda. Cañonero Dato, 20. 51001. Tel: 956 500 240  

* GIJON (Asturias) Celestino Junquera, 19. 33201 Tel: 985 309 170 * DONOSTIA 
(Gipuzkoa) Hermanos Otamendi, 13. 20014. Tel: 943 483 574  * HUELVA Avda. 
Hispanoamérica,  9. 21001. Tel: 959 257 411 * LUGO Ronda Múxico Xosè  
Castiñeira, 10 Bajo. 27002. Tel: 982 225 010 * MADRID Gaztambide, 85. 28003. 
Tel: 914 412 530 * MALAGA Pasillo del Matadero, 4 (Puente del Carmen). 29002. 
Tel: 952 359 361 * MELILLA Avda. de la Marina Española, 7. 52001. Tel: 951 764 
378 * ILLES BALEARS (Palma de Mallorca) Moll Vell, 15. 07012. Tel: 971 725 606 

* LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) León y Castillo, 322. 35007. 
Tel: 928 494 645 * CANTABRIA (Santander) Avda. Sotileza, 8. 39009. Tel: 942 319 
518 * SEVILLA Fernando IV, 1. 41011. Tel: 954 286 028 * TARRAGONA Francesc 
Bastos, 19. 43005. Tel: 977 191 000 * SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. de Anaga, 
s/n.  38001. Tel: 922 598 931 * VALENCIA  Avda. del Puerto, 300. 46024. Tel: 963 
359 914  * VIGO (Pontevedra) Avda. de Orillamar, 51. 36202. Tel: 986 216 100 

* VILAGARCIA DA AROUSA (Pontevedra) Avda. da Mariña, 23. 36600. Tel: 986 
568 363

ALGECIRAS (Cádiz) c/ Del Muro, 11. 11201. Tel: 956 651 656 * AVILES (Gijón) 
Avda. Conde de Guadalhorce, 97. 33400. Tel: 985 567 403 * BARBATE (Cádiz) 
Avda. del Generalísimo, s/n. 11160. Tel: 956 430 579 * BERMEO (Bizkaia) Nardiz 
Tar Benanzio, 7. 48370. Tel: 946 882 972 * BURELA (Lugo) Rosalía de Castro, 
20. 27880. Tel: 982 585 813 * CARBONERAS (Almería) Avda. del Faro de Mesa 
Roldan, 98. 04140. Tel: 950 454 195 * CELEIRO (Lugo) Avda. Gerardo Harguindey  
Banet, 7. 27863. Tel: 982 561 561 * CORCUBIÓN (A Coruña) A Viña, 5. 15310.  
Tel: 981 746 204 * FERROL (A Coruña) Ctra. Alta do Porto, 25. 15401. Tel: 981 357 
947 * ISLA CRISTINA (Huelva) Avda. Federico Silva Muñoz, s/n. 21410. Tel: 959 
343 863 * MUROS (A Coruña) Porta da Vila, 16. 15250. Tel: 981 826 162 * NOIA 
(A Coruña) Avda. de la República Arxentina, 21. 15200. Tel: 981 821 500  

* ONDARROA (Bizkaia) Ibai-Ondo, 6. 48700. Tel: 944 984 320 * PALMÓS  (Giro-
na) Plaça de la Catifa, 3. 17230. Tel: 972 312 178 * PONTEVEDRA Simón Bolívar, 
3. 36003. Tel: 986 845 963. * ROSES (Girona) Avda. Tarragona, 83. 17480. Tel: 972 
154 705 * SANTOÑA (Cantabria) Méndez  Núñez, 1. 39740. Tel: 942 660 650  

* SANTA UXIA DE RIVEIRA (Vilagarcia da Arousa) Praza dos Mariñeiros, 8. 
15960. Tel: 981 870 540

CENTRES PROVINCIALS DE SANITAT MARÍTIMA

CENTRES LOCALS DE SANITAT MARÍTIMA
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