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Sección 6 . Bonificacións 

Artigo 245 Bonificacións das tasas de actividade e utilización  

1. Para incentivar mellores prácticas medioambientais, a Autoridade Portuaria aplicará as 
seguintes bonificacións: 

a) Cando os buques acrediten o cumprimento dunhas determinadas condicións de respecto 
ao medio ambiente, mellorando as esixidas polas normas e convenios internacionais, e 
ademais, a compañía navieira ou, no seu caso, o armador, ao que pertence o buque teña 
subscrito un convenio coa Autoridade Portuaria en materia de boas prácticas ambientais 
asociadas ás operacións e á permanencia de buques en porto, á cota da taxa do buque 
aplicarase unha bonificación dun 5 por cento. 

O devandito convenio deberá contemplar un conxunto de instrucións técnicas e operativas, 
baseado nas guías de boas prácticas ambientais aprobadas por Puertos del Estado, cuxo 
cumprimento operativo poida ser verificado mediante un sistema de xestión 
medioambiental. O cumprimento polo buque das normas e convenios internacionais nesta 
materia deberá estar certificado por entidades de certificación acreditadas para iso por 
organismos pertencentes á International Accreditation Forum. O cumprimento do convenio 
subscrito acreditarase por parte da Autoridade Portuaria. 

b) Cando o titular dunha licenza para prestar o servizo portuario de manipulación de 
mercancías, ou o titular da concesión ou autorización dunha terminal de manipulación de 
mercancías cumpra os requisitos que se citan posteriormente, aplicaranse as seguintes 
bonificacións á cota da taxa de actividade: 

Con carácter xeal: 15 por cento. 

Á parte da cota da taxa correspondente a tráfico manipulado de graneis sólidos ou 
líquidos: 20 por cento. 

c) Cando o titular dunha concesión ou autorización realice actividades pesqueiras, náutico-
deportivas ou de construción, reparación, transformación ou desmantelamento de buques, 
aplicarase unha bonificación do 15 por cento á cota da taxa de actividade. 

 

Os requisitos que debe cumprir o titular da autorización, concesión ou licenza, no seu caso, 
aos efectos do previsto nas letras b) e c) anteriores, serán os seguintes: 

1.º Ter subscrito un convenio coa Autoridade Portuaria en materia de boas 
prácticas ambientais. 

O devandito convenio deberá contemplar un conxunto de instrucións 
técnicas e operativas cuxo cumprimento poida ser verificado mediante un 
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sistema de xestión medioambiental, baseado nas guías de boas prácticas 
ambientais aprobadas por Puertos del Estado, cuxo alcance comprenda a 
totalidade dos tráficos manipulados. 

2.º Estar inscrito no rexistro do sistema comunitario de xestión e auditoría 
ambiental (EMAS) ou ter implantado un sistema de xestión ambiental baseado en 
UNE-EN-ISO-14001 certificado por unha entidade acreditada para tal efecto pola 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), e cuxo alcance comprenda todos aqueles 
servizos relacionados coa actividade obxecto de autorización ou concesión. 

2. Para incrementar a calidade na prestación dos servizos: 

a) Cando a compañía navieira ou, no caso de embarcacións pesqueiras, o armador teña en 
vigor unha certificación de servizos cuxo alcance comprenda todas as operacións do buque 
en porto, baseada nos referenciais de calidade do servizo aprobados por Puertos del 
Estado ou, no seu caso, nos referenciais específicos aprobados no seu desenvolvemento 
pola Autoridade Portuaria, e validados por Puertos del Estado en canto ao seu axuste aos 
citados referenciais de calidade, á cota da taxa do buque aplicaráselle unha bonificación 
dun 5 por cento. 

A certificación de servizos debe estar emitida por unha entidade acreditada para tal efecto 
por ENAC conforme á norma UNE-EN-45011 ou aquela que a substitúa, ou por unha 
entidade cuxo sistema de emisión cumpra os requisitos da mesma. 

b) Cando o prestador dun servizo portuario ou o titular da concesión ou autorización dunha 
terminal marítima de mercancías ou dunha estación marítima, teña en vigor unha 
certificación de servizo, baseada nos referenciais de calidade do servizo aprobados por 
Puertos del Estado ou, no seu caso, nos referenciais específicos aprobados no seu 
desenvolvemento pola Autoridade Portuaria e validados por Puertos del Estado en canto 
ao seu axuste aos citados referenciais de calidade, emitida por unha entidade acreditada 
para tal efecto por ENAC conforme á Norma UNE-EN 45011, á cota da taxa de actividade 
aplicarase unha bonificación do 15 por cento. 

c) Cando o titular dunha licenza do servizo de manipulación de mercancías, ou o 
concesionario ou autorizado cuxo obxecto concesional sexa unha terminal marítima de 
mercancías na que se preste o devandito servizo, supere por encima do 30 por cento os 
niveis mínimos de productividade establecidos nos Pregos de Prescripcións Particulares do 
servizo ou no título habilitante da ocupación privativa do dominio público, á cota da taxa 
de actividade aplicarase unha bonificación de igual valor que a porcentaxe de aumento da 
productividade con respecto ao valor citado, cun valor máximo do 50 por cento. A 
liquidación desta bonificación realizarase ao final do exercicio, cando se liquide a taxa de 
actividade conforme ao previsto no artigo 191, considerando para o seu cálculo os valores 
medios de productividade do exercicio. 


