
Bonificacions de les Taxes d’Activitat i d’Utilització 2016 / Pàgina 1 de 7 

 

SECCIÓ 6a BONIFICACIONS DE LES TAXES D'ACTIVITAT I 
UTILITZACIÓ 

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan compreses en les següents lleis;  

-El Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2011 de 5 de setembre (B.O.E. nom. 253 de 20/10/2011)  

-acord del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, en sessió celebrada el 29 de juliol 
de 2015, pel qual s'aproven els coeficients correctors i bonificacions per a l'exercici 2016.  

-llei 48/2015, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 

-llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 

 

 

Article 245. Bonificacions de les taxes d'activitat i utilització. 

 

(Art. 245.1) Per a incentivar millors pràctiques mediambientals: 

Servici Prestat Bonificació Taxa 

a) Quan el vaixell acredite la millora de la normativa 
internacional de medi ambient, i tinga subscrit un conveni amb 
l'Autoritat Portuària. 

5 % Vaixell 

b) Quan el titular d'una llicència de manipulació de mercaderies, 
o d'una terminal complisca els requisits, s'aplicaran les següents 
bonificacions a la quota de la taxa d'activitat. (1) 

Amb caràcter 
general: 15 % 

Activitat Manipulació de 
granels sòlids o 
líquids: 20 % 

c) Quan el titular d'una concessió o autorització realitze activitats 
pesqueres, nàutic esportives o de construcció, reparació, 
transformació o desballestament de vaixells. (1) 

15 % Activitat 

(1) Els requisits que ha de complir el titular de l'autorització o concessió dels apartats b) i c) , seran els 
següents:  

1. Tindre subscrit un conveni amb l'Autoritat Portuària en matèria de bones pràctiques ambientals. El dit 
conveni haurà de contemplar un conjunt d'instruccions tècniques i operatives el compliment del qual 
puga ser verificat per mitjà d'un sistema de gestió mediambiental, basat en les guies de bones 
pràctiques ambientals aprovades per Ports de l'Estat, l'abast de les quals comprenga la totalitat dels 
tràfics manipulats.  

2. Estar inscrit en el registre del sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o tindre 
implantat un sistema de gestió ambiental basat en UNEEN-ISO-14001 certificat per una entitat 
acreditada a este efecte per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) , i l'abast del qual comprenga tots 
aquells servicis relacionats amb l'activitat objecte d'autorització o concessió. 

 

 

(Art. 245.2) Per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis: 

Servici Prestat Bonificació Taxa 

a) Quan la companyia naviliera o en embarcacions pesqueres, 
l'armador tinga una certificació de servicis l'abast de la qual 
comprenga totes les operacions del vaixell en port, basades en la 
qualitat del servici, aprovada per Ports de l'Estat i l'Autoritat 
Portuària. (1) 

5 % Vaixell 

b) Quan el prestador d'un servici portuari, titular d'una concessió, 
terminal marítima de mercaderies, o estació marítima tinga en 
vigor una certificació de servicis, basada en la qualitat del servici, 
aprovada per Ports de l'Estat i l'Autoritat Portuària (1) 

15 % 
 Activitat 

c) Quan el titular d'una llicència de manipulació de mercaderia, o 
d'una terminal de mercaderies, supere el 30 % dels nivells 
mínims de productivitat, se li aplicarà a la quota de la taxa 

= valor que el 
percentatge 

d'augment de la 
Activitat 
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d'activitat. (1) (2) productivitat 
(respecte al valor 
citat) , amb un 
màxim del 50% 

(1) La certificació de servicis ha d'estar emesa per una entitat acreditada a este efecte per ENAC d'acord 
amb la norma UNE-EN-45011 o la que la substituïa, o per una entitat el sistema d'emissió de la qual 
complisca els requisits de la mateixa.  

(2) La liquidació es realitzarà al final de l'exercici, quan es liquida la taxa d'activitat d'acord amb el que 
preveu l'article 191, considerant per al seu càlcul els valors mitjans de productivitat de l'exercici.  

 

BONIFICACIONS 2017 (art. 245.3) per a incentivar tràfics i serveis marítims que 
coadjuven al desenvolupament econòmic o social 

 

BONIFICACIONS 2017 (Art. 245.3) Per a incentivar tràfics i serveis marítims que 
coadjuven al desenvolupament econòmic o social. 

TAXA DEL VAIXELL 

Tràfics i serveis marítims sensibles, 
prioritaris o estratègics Tram Valor Condicions d'aplicació específiques 

Serveis marítims de línia regular de 
contenidors 

Veure Taula 1 de condicions 
d'aplicació  Veure Taula 1 de condicions d'aplicació 

Serveis marítims vaixells Con-RO. Port de 
Sagunt. 

Fins a  25 escales 10 % 
S'aplica el % corresponent al volum anual 
aconseguit per la companyia naviliera des de la 
primera escala aportada. Esta bonificació 
s'aplicarà als vaixells operats a partir de l'entrada 
en vigor de la present Llei. 

Entre 26 i 51 escales 20 % 

Més de 51 escales 30 % 

Serveis marítims de contenidors. 
Port de Gandia Des de 20 escales anuals 20 % 

S'aplica el % corresponent al volum anual 
aconseguit per la companyia naviliera des de la 
primera escala aportada. Esta bonificació 
s'aplicarà als vaixells operats a partir de l'entrada 
en vigor de la present Llei. 

Creuers Des de primera escala 40 % Esta bonificació s'aplicarà als tràfics operats a 
partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

Concentració de càrregues de servei 
marítim de tràfic RO-RO (exclosos els 
serveis marítims tipus ROPAX) 

Entre 101 i 200 escales 15 % 

Per al càlcul del percentatge a aplicar es realitzarà 
el còmput anual de totes les escales realitzades 
en els tres ports de l'Autoritat Portuària de 
València. Esta bonificació s'aplicarà als tràfics 
operats a partir de l'entrada en vigor de la 
present Llei. 

Entre 201 i 400 escales 20 % 

Entre 401 i 500 escales 25 % 

Entre 501 i 650 escales 35 % 

Més de 650 escales 40 % 

Concentració de càrregues de serveis 
marítims de trafic RO-RO (exclosos els 
serveis marítims tipus ROPAX) Sagunt 

Des de 24 escales anuals 25 % 

S'aplica el % corresponent al volum anual 
aconseguit per la companyia naviliera des de la 
primera escala aportada. S'aplicarà a escales 
exclusivament en el port de Sagunt i no es podrà 
acumular amb la corresponent a "concentració de 
càrregues de serveis marítims de tràfic RO-RO 
(exclosos els serveis marítims tipus ROPAX) ". 
Esta bonificació s'aplicarà als vaixells operats a 
partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

BONIFICACIONS 2017 (Art. 245.3) Per a incentivar tràfics i serveis marítims que 
coadjuven al desenvolupament econòmic o social.  

TAXA DE LA MERCADERIA 

Tràfics i serveis marítims 
sensibles, prioritaris o 

estratègics 

codi 
aranzelari Tram Valor Condicions d'aplicació específiques 

Contenidors entrada/eixida 
marítima en servei marítim 
regular 

 
Veure Taules 3, 4 i 5 de 
condicions d’aplicació 

 
 Veure Taules 3, 4 i 5 de condicions d’aplicació 
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Contenidors trànsit marítim. 
Càrrega i descàrrega per 
elevació ("lift on- lift off") 

 Veure Taula 2 de condicions 
d’aplicació     Veure Tabla 2 de condicions d’aplicació    

Contenidors buits (exclòs 
trànsit marítim)  Des de 1.000 TEUs 10 % 

S'aplica si és el cas per igual des del primer TEU i una 
vegada aconseguida pel subjecte passiu el tràfic mínim 
exigit. Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies 
operades a partir de l'entrada en vigor de la present 
Llei 

Creuers  Des de el primer passatge 40 % Esta bonificació s'aplicarà als tràfics operats a partir de 
l'entrada en vigor de la present Llei. 

Concentració de càrregues 
de servei marítim de tràfic 
RO-RO (exclosos els serveis 
marítims tipus ROPAX) 

 

Entre 50.000 i 60.000 
unitats (plataformes, 

remolcs i/o semiremolcs).  
5 % 

S'aplica la bonificació sobre el tràfic de càrrega i 
descàrrega de PLATAFORMES, REMOLCS I 
SEMIREMOLCS en serveis marítims RO-RO (EXCLOSOS 
ROPAX) sempre que es complisquen les condicions 
següents: 
-El tràfic manipulat l'any haurà de ser almenys de 
50.000 unitats (plataformes, remolcs i/o semiremolcs)  
-La bonificació al tram corresponent s'estableix tenint 
en compte el volum total acumulat d'unitats 
(plataformes, remolcs i/o semiremolcs), i es calcularà 
aplicant el percentatge de bonificació sobre la T3 per 
unitat. 
-Per al càlcul del percentatge a aplicar es realitzarà el 
còmput anual. Esta bonificació s'aplicarà a les 
plataformes, remolcs i/o semiremolcs operats a partir 
de l'entrada en vigor de la present Llei 

Entre 60.001 i  
75.000 unitats (plataformes, 
remolcs i/o semirremolcs).  

15 % 

Entre 75.001 unitats i 
90.000 unitats (plataformes, 
remolcs i/o semirremolcs). 

20 % 

Més de 90.000 000 unitats 
(plataformes, remolcs i/o 

semirremolcs). 
25 % 

Gas natural (inclòs trànsit 
marítim) a granel. 2711 B 

Entre 100.001 i 250.000 t. 15 % 

Per al càlcul del percentatge a aplicar es realitzarà el 
còmput anual 

Entre 250.001 i 350.000 t. 20 % 

Entre 350.001 i 450.000 t. 30 % 

Més de 450.000 t. 40 % 

Embarcament de ciment 2523 A i B Des de 80.000 t. 20 % 

S'aplica el percentatge corresponent al volum anual 
aconseguit. Els tràfics d'ambdós codis es van 
comptabilitzar per separat. La bonificació 2523 A es 
restringeix als embarcaments de mercaderia no 
containeritzada. El còmput anual es realitzarà des de 
l'inici de l'any però la bonificació s'aplicarà a les tones 
manipulades a partir de l'entrada en vigor de la 
present Llei. 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de productes 
siderúrgics 

7208 A 
7209 A Des de 60.000 t. 20 % 

S'aplica si és el cas per igual des de la primera tona de 
l'any, i una vegada aconseguit pel subjecte passiu el 
tràfic mínim exigit. S'aplica exclusivament a la 
mercaderia no containeritzada. Esta bonificació 
s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de 
l'entrada en vigor de la present Llei. 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de productes 
siderúrgics 

7214 
7215 
7216 

 
Entre 10.001 i 30.000 t. 

 
10 % 

S'aplica si és el cas per igual des de la primera tona de 
l'any, i una vegada aconseguit pel subjecte passiu el 
tràfic mínim exigit. S'aplica exclusivament a la 
mercaderia no containeritzada. Per al càlcul del 
percentatge a aplicar es realitzarà el còmput anual. 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

Més de 30.000 t. 15 % 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de paper i pasta de 
paper. 

4701 a 
4706 

4801 a 
4812 

Entre 50.001 i 100.000 t. 5 % S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
S'aplicarà únicament a la mercaderia no 
containeritzada. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei 

Més de 100.000 t. 10 % 

4801-2-5-
10-11-16-

17-23 
Des de 25.000 t. 25 % 

S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
S'aplicarà únicament a la mercaderia en contenidor. 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de cereals, pinsos, 
farratges i altres productes 
agroalimentaris a granel 

1001-3-5-7 
1903 
2302 

Entre 50.001 t. i 300.000 t. 25 % S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
S'aplicarà únicament a la mercaderia a granel. Esta 
bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a 
partir de l'entrada en vigor de la present Llei Més de 300.000 t. 35 % 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de components 
d'automoció 

8407, 8409, 
8708 Des de 20.000 t. 20 % 

Es bonifica el tràfic aportat pel subjecte passiu a partir 
de 20.000 t. Les primeres 19.999 t., no tenen 
bonificació. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei. 

Implantació en ZAL Port de 
Valencia  Des del primer TEU.  40 % 

S'aplica si és el cas per igual des del primer TEU 
aportat pel subjecte passiu, i només als tràfics de 
contenidor origen/destí la ZAL del Port de València. 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

Desenvolupament de la 
intermodalitat en el port de 
València. Tràfics ferroviaris 
de contenidors 

 Des del primer TEU. 40 % 

S'aplica si és el cas des del primer contenidor aportats 
pel subjecte passiu que entre o isca del recinte 
portuari transportat en ferrocarril. Esta bonificació 
s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de 
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l'entrada en vigor de la present Llei. 

Desenvolupament de la 
intermodalitat en el port de 
València. Tràfics ferroviaris 
de vehicles nous sense 
matricular i plataformes. 

 Des del primer vehicle i des 
de la primera plataforma. 40 % 

S'aplica si és el cas des del primer, vehicle nou o 
plataforma aportats pel subjecte passiu que entre o 
isca del recinte portuari transportat en ferrocarril. Esta 
bonificació s'aplicarà als vehicles i/o plataformes 
operades a partir de l'entrada en vigor de la present 
Llei. 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) de vins i els seus 
derivats 

2204 A i B 
2205 A i B 

Entre 5.000 i 10.000 t. 10 % 

S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei 

Entre 10.001 i 20.000 t. 15 % 

Més de 20.000 t. 20 % 

Embarcament de sulfat sòdic 2833 
Entre 50.000 i 100.000 t. 12 % S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 

Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. Des de 100.001 t. 16 % 

Embarcament i 
desembarcament (exclòs 
trànsit) d'alumini en el Port 
de Gandia 

7601 Des de 25.000 t. 20 % 

S'aplica si és el cas des de la primera tona de l'any i 
una vegada aconseguit, pel subjecte passiu, el tràfic 
mínim exigit. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei. 

Embarcament d'estella de 
fusta a granel 4401 A 

Entre 40.000 i 80.000 t. 10 % Per al càlcul del percentatge a aplicar es realitzarà el 
còmput anual. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei. 

Més de 80.000 t. 20 % 

Embarcament d'algep a 
granel 2520 

Entre 100.000 i 250.000 t. 20 % Per al càlcul del percentatge a aplicar es realitzarà el 
còmput anual. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei. Més de 250.000 t. 30 % 

Embarcament i 
desembarcament metanol a 
granel, inclòs trànsit marítim 

2905 A Des de 100.000 t. 20 % 

Es bonifica el tràfic aportat pel subjecte passiu a partir 
de 100.000 t. Les primeres 99.999 t., no tenen 
bonificació. Per al càlcul del percentatge a aplicar es 
realitzarà el còmput anual. Esta bonificació s'aplicarà a 
les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor 
de la present Llei. 

Embarcament i 
desembarcament d'argila a 
granel, inclòs trànsit marítim 

2508 A Des de 10.000 t. 15 % 
S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades 
a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

Embarcament i 
desembarcament de taulers 
de fusta. Port de Gandia 

4410 
4411 

Fins a 50.000 t. 10 % 
S'aplica el % corresponent al volum anual aconseguit. 
S'aplica exclusivament a la mercaderia no 
containeritzada. Esta bonificació s'aplicarà a les 
mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de 
la present Llei. 

Entre 50.001 i 99.999 t. 15 % 

Des de 100.000 t. 20 % 

 

Condicions d'aplicació generals:  

1-L'import total de les bonificacions de l'art. 245.3 aplicades en l'exercici 2017 d'esta Autoritat Portuària 
no podrà ser superior al 20 per cent de la recaptació anual conjunta de la taxa del vaixell, del passatge i 
de la mercaderia de l'exercici 2015. 

2- L'Autoritat Portuària haurà de suspendre automàticament l'aplicació d'estes bonificacions una vegada 
que s'haja aconseguit el límit de l'import total màxim per a l'exercici. 

3- En cap cas es suspendrà el 40 % de bonificació referent a la mateixa taxa (vaixell, mercaderia o 
passatge) dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o estratègic. 

4- Els tràfics i serveis es comptabilitzen de forma acumulativa durant l'any natural.  

5- Trams no contemplats: 0% de bonificació. 

6- S'apliquen per igual a totes i cada una de les escales, tones, unitats o passatgers dins de cada tràfic o 
servei marítim sensible, prioritari o estratègic, en els trams i condicions referits. 

7- S'apliquen per igual a cada subjecte passiu dins de cada tràfic o servei marítim sensible, prioritari o 
estratègic, en els trams i condicions referits.  

8- "Trànsit marítim", "entrada/eixida marítima", "servei marítim" i "servei marítim regular" segons 
definicions incloses en l'Annex II del TRLPMM, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2011, de 5 de 
setembre. 

9- Estes bonificacions no seran aplicables en cap cas als tràfics portuaris que utilitzen instal·lacions en 
règim de concessió administrativa que, en a l'entrada en vigor de la Llei 48/2003, hagueren optat per 
l'aplicació de la quotes de les taxes d'utilització previstes per a instal·lacions no concessionades amb les 
bonificacions previstes en el seu títol concessional. 
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10- Llevat que s'indique el contrari, per al còmput dels tràfics, el subjecte passiu podrà acumular els 
realitzats en el mateix període en els tres ports gestionats per l'APV. 

 

 

Taula 1 Condicions d'aplicació especifiques per a contenidors. Taxa al vaixell Lo-Lo. Ports 
de València i Sagunt 

Tràfic mínim exigit 

 
Per 

compliment 
tràfic mínim 

Variació 2017/2016 

Escales  Milions GTs 
Entre +5,01% i 

 +10% 
Entre +10,01% 

i +20% 
Entre +20,01% 

i +30% Més de +30% 

75 a 100 o 1,5 a 1,99 

B
on

ifi
ca

ci
ó 

(%
) 

3 5 7 9 10 

101 a 199 o 2,00 a 3,49 11 12 13 14 15 

200 a 499 o 3,5 a 7,99 20 22 24 26 28 

500 a 999 o 8 a 14,99 29 30 31 32 34 

1000 o 15 35 36 37 38 40 

a) El percentatge de bonificació que si és el cas corresponga, s'aplicarà sobre el tràfic total anual 
aportat. 

b) La bonificació no podrà excedir el 40% de la quota de la taxa. 

c) L'Autoritat Portuària de València aplicarà el criteri, escales o GTs, considerant allò més avantatjós per 
als interessos de l'operador. 

d)Esta bonificació s'aplicarà als vaixells operats a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

Taula 2 Condicions d'aplicació especifiques per a contenidors. Taxa a la mercaderia. 
Contenidors en trànsit marítim. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-lift off" o "lo-

lo") . Port de València. 

Tràfic mínim exigit 
contenidors plens 

(Teu’S) 
 Per compliment 

tràfic mínim 

Variació 2017/2016 

Entre +5,01% i 
+10% 

Entre +10,01% i 
+20% 

Entre +20,01% i 
+30% Més de +30% 

7.000 – 14.999 

B
on

ifi
ca

ci
ó 

(%
) 

3 5 7 9 10 

15.000 – 24.999 11 12 13 14 15 

25.000 – 49.999 20 22 24 26 28 

50.000 – 99.999 29 30 31 32 34 

Superior a 100.000 35 36 37 38 40 

a) El percentatge de bonificació que si és el cas corresponga, s'aplicarà sobre el tràfic total anual 
aportat. 

b) La bonificació no podrà excedir el 40% de la quota de la taxa. 

c)Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

 

Taula 3 Condicions d'aplicació específiques per a contenidors. Taxa a la mercaderia. 
Contenidors plens entrada o eixida marítima. Càrrega i descàrrega per elevació ("lift on-

lift off" o "lo-lo") . Port de València. 

Tràfic mínim exigit en 2017: 
10.000 Teus plens 

embarcament/desembarcament 
exclòs trànsit marítim 

Percentatge de variació en 2017 respecte a 2016 

Fins a  +10% Entre +10,01% i 
+15% 

Entre +15,01% i  
+20% 

Entre +20,01% i 
+30% Més de +30% 

Percentatge de bonificació 0,00% 4,68% 8,04% 11,27% 17,10% 
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a) El percentatge de bonificació que si és el cas corresponga, s'aplicarà sobre el tràfic total anual 
aportat. 

b) La bonificació no podrà excedir el 40% de la quota de la taxa. 

c)Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

 

Taula 4 Condicions d'aplicació especifiques per a contenidors.  
Taxa a la mercaderia. Contenidors plens d'entrada o eixida marítima.  

Port de Gandia 

 Percentatge de bonificació 

Tràfic mínim exigit en 2017: 800 Teus 20% aplicable des del primer TEU una vegada aconseguit el volum mínim exigit 

a)Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

 

Taula 5 Condicions d'aplicació especifiques per a contenidors.  
Taxa a la mercaderia. Contenidors plens d'entrada o eixida marítima.  

Port de Sagunt 

 Percentatge de bonificació 

Tràfic mínim exigit en 2017 1.000 Teus 20% aplicable des del primer TEU una vegada aconseguit el volum mínim exigit 

a)Esta bonificació s'aplicarà a les mercaderies operades a partir de l'entrada en vigor de la present Llei. 

 

 

 

(Art. 245.5) Per a tindre en compte la condició d'insularitat, especial aïllament o 
ultraperifecitat: 

Servici Prestat Taxa Bonificació 

Per a tindre en compte la condició d'insularitat, especial 
aïllament o ultraperifericitat, s'aplicaran les següents 
bonificacions a la quota de les taxes del vaixell, del passatge i 
de la mercaderia, en els ports d’interès general de l’arxipèlag 
Canari i Balear. 

Del vaixell. (1) Fins a 40 % 

Passatge; (2) Fins a 45 % 

Vehicles (2) Fins a 60 % 

Mercaderia. (3) Fins a 40 % 

(1) Esta bonificació únicament podrà prendre's en consideració quan s'aplique la quantia bàsica S i no és 
compatible amb el coeficient reductor de la taxa del vaixell de l'article 197.1.h) . No obstant això, per a 
vaixells tipus ro-ro pur, ro-pax, amb-ro i ferri, els valors adoptats per a esta bonificació no podran donar 
lloc a que la taxa del vaixell siga major que la corresponent a l'aplicació de l'esmentat article.  

(2) Esta bonificació no és compatible amb el coeficient reductor de la taxa del passatge de lletra d) de 
l'Article 208. No obstant això, els valors adoptats per a esta bonificació no podran donar lloc a que la 
taxa del passatge siga major que la corresponent a l'aplicació de l'esmentada lletra.  

(3) Esta bonificació únicament podrà prendre's en consideració en els supòsits de mercaderia en règim 
d'entrada o eixida marítima, no sent compatible amb els coeficients reductors de la taxa de la 
mercaderia de la lletra b) de l'Article 216. No obstant els valors adoptats per a esta bonificació no 
podran donar lloc a que la taxa a la mercaderia siga major que la corresponent a l'aplicació de 
l'esmentada lletra. 

 

(Art. 245.6) A l’empresa titular de una llicència de prestació  
del servici portuari de manipulació de mercaderies. 

Servici Prestat Bonificació 
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A l’empresa titular d'una llicència de prestació del servici 
portuari de manipulació de mercaderies que incrementi el 
percentatge de treballadors contractats en règim laboral 
comú de forma continuada, per damunt del mínim establit. 

b = (2/3) (RLC – RLC mínima) 
b es la bonificació a aplicar en tant per cent. 
RLC es la relació laboral comú real, en tant per cent. 
RLC mínima es la relació laboral comú mínima establida, 
en tant por cent. 

 


