
Secció 5.ª Servici de recepció de rebutjos generats per vaixells 
 

La normativa per la qual es regeix el Servici de Recepció de Rebutjos Generats per vaixells està 
compresa en la següent llei;  

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

-Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (B.O.E. núm. 161 de 4 
juliol). 

 

 

Article 132. Règim de prestació. 

 

1. S'inclouen en aquest servici les activitats d'arreplega de rebutjos generats per vaixells, el seu trasllat 
a una instal·lació de tractament autoritzada per l'Administració competent i, si és el cas, 
l'emmagatzematge, classificació i tractament previ dels mateixos en la zona autoritzada per les 
autoritats competents.  

2. A l'efecte d'esta llei, s'entén per rebutjos generats per vaixells, tots els produïts pel vaixell, incloent 
els rebutjos relacionats amb la càrrega, i que estan regulats pels annexos I, IV, V o VI del Conveni 
internacional per a prevenir la contaminació ocasionada pels vaixells de 1973, modificat pel seu Protocol 
de 1978, en la seua versió vigent (MARPOL 73/78) i pel seu Protocol de 1997 que esmenava l'esmentat 
Conveni i afegia l'annex VI al mateix. Els rebutjos generats per vaixells es consideraran residus en el 
sentit del paràgraf a) de l'article 3 de la Llei 10/ 1998, de 21 d'abril, de Residus. 

3. S'entén com a rebutjos relacionats amb la càrrega les restes d'embalatges, elements de trincat o 
subjecció, i altres, que es troben a bord en cellers de càrrega o tancs, que romanen una vegada 
completats els procediments de descàrrega, segons es definixen en les Directrius per a l'aplicació de 
l'annex V de MARPOL 73/78.  

4. No es consideren rebutjos generats per vaixells els residus de la càrrega, entenent com a tals les 
restes de qualsevol material de càrrega que es troben a bord de cellers de càrrega o tancs i que 
romanen una vegada completats els procediments de descàrrega i les operacions de neteja, ni els 
vessaments del material de càrrega. A l'efecte d'esta llei no estarà inclosa en el servici portuari de 
recepció de rebutjos generats pels vaixells, l'arreplega dels residus de càrrega i de les substàncies que 
esgoten la capa d'ozó i els equips que les contenen, als que es fa referència en l'article 63 d'esta llei. 

5. Únicament podran prestar este servici les empreses que, havent obtingut la corresponent llicència de 
l'Autoritat Portuària, hagen sigut autoritzades per l'òrgan mediambiental competent per a la realització 
de les activitats de gestió dels rebutjos a què es refereix aquest servici i, així mateix, hagen acreditat 
documentalment un compromís d'acceptació per al seu tractament o eliminació per part del gestor 
destinatari.  

6. A les prescripcions particulars del servici s'inclouran, entre altres, sense perjudici de que s'estableixen 
en la llicència corresponent, les característiques i condicions tècniques que han de complir les operacions 
i instal·lacions de recepció de rebutjos, les quals hauran d'ajustar-se a les normes aprovades per les 
Administracions competents, així com els mitjans que haja d'incorporar el prestador del servici per a 
col·laborar amb les Administracions competents en els servicis de lluita contra la contaminació marina. 

7. El conjunt dels mitjans disponibles en cada port haurà de ser l'adequat per a atendre les necessitats 
dels vaixells que utilitzen normalment el port, sense causar demores innecessàries.  

8. Amb la finalitat de reduir els abocaments al mar dels rebutjos generats pels vaixells, les Autoritats 
Portuàries cobraran una tarifa fixa als vaixells que atraquen, en cada escala en el port, facen o no ús del 
servei de recepció de rebutjos previst en este article. La dita tarifa, que es determinarà en funció de les 
unitats d'arqueig brut (GT) del vaixell i, addicionalment, en el cas de vaixells de passatge, del nombre de 
persones a bord, donarà dret a descarregar per mitjans d'arreplega terrestre en la Zona 1 del port, 
sense cost addicional, durant els set primers dies de l'escala, tots els rebutjos dels annexos I i V del 
Conveni Marpol 73/78. Les Autoritats Portuàries no podran incentivar directament o indirectament la 
limitació dels volums de rebutjos descarregats. 

Si l'arreplega es realitzara per mitjans marins o té lloc a la Zona II del port, la tarifa fixa serà un 25 per 
cent superior que l'establida per a l'arreplega en Zona I. 
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Per les descàrregues corresponents als rebutjos dels annexos IV i VI, així com per les realitzades 
després del sèptim dia de l'escala, els vaixells abonaran directament al prestador del servei la tarifa que 
corresponga pels volums arreplegats 

Els prestadors del servei podran convindre amb els seus usuaris, a càrrec seu, descomptes comercials 
sobre la tarifa, en funció, entre altres, dels tipus i volums anuals dels rebutjos entregats. 

La tarifa fixa a aplicar a un vaixell en cada escala en un port serà la següent: 

 

Tarifa de recepció de rebutjos 

Tarifa = quantia bàsica (R1) X els següents coeficients. 

GT Vaixell Coeficients 

Entre 0 i 2.500 80 X 1,5 

Entre 2.501 i 25.000 GT X 0,0006 

Entre 25.001 i 100.000 (GT X 0,00012) + 12 

Més de 100.000 80 X 24 

 

En el cas dels vaixells de passatge, com ara ferris, ropax i creuers, a l'anterior tarifa s'addicionarà la 
resultant del producte de la quantia bàsica (R2) pel nombre de persones a bord del vaixell que figura en 
la Declaració Única d'Escala, a l'efecte de la qual computaran tant els passatgers com la tripulació. 

 

Vaixell de passatges; ferris, ropax i creuers 

Tarifa = Tarifa de recepció de rebutjos + Vaixell de Passatge 

R2 X (Passatges + tripulants) 

 

El valor de la quantia bàsica (R1) s'estableix en 80 euros, excepte pels vaixells de passatge que serà de 
75 euros, i el de la quantia bàsica (R2) en 0,25 euros, per a totes les Autoritats Portuàries. Els dits 
valors podran ser revisats a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o en una altra que, si és el cas, 
s'aprove a estos efectes, en funció de l'evolució dels costos del servei en el sistema portuari. 

 

Quantia bàsica 

R1 80 € 

R1 (passatge) 75 € 

R2 0,25 € 

 

Els volums de rebutjos corresponents als annexos I i V de MARPOL 73/78 efectivament descarregats 
seran abonats per l'Autoritat Portuària a les empreses prestadores d'acord amb les tarifes que 
s'establisquen en les Prescripcions Particulars del Servei. En el cas que la quantitat recaptada per la 
tarifa fixa fora superior a allò que s'ha abonat, l'Autoritat Portuària podrà distribuir un percentatge de la 
quantitat romanent entre els titulars de llicències del servei per a contribuir a la viabilitat del servei en 
cas de demanda insuficient. Els criteris de distribució s'inclouran en les prescripcions particulars del 
servei que hauran de ser objectius, transparents, proporcionals, equitatius i no discriminatoris. 

Les Autoritats Portuàries podran proposar en el marc del Pla d'Empresa un coeficient corrector comú a 
les quanties bàsiques R1 i R2, que no podrà ser inferior a 1,00 ni superior a 1,30, quan la quantitat 
recaptada per l'Autoritat Portuària per estos conceptes en l'exercici anterior haguera sigut inferior a la 
quantitat abonada a les empreses prestadores del servei en el dit exercici. El coeficient corrector 
proposat tindrà com a objecte aconseguir l'equilibri entre els ingressos i gastos de l'Autoritat Portuària 
associats a la prestació del servei, prenent en consideració l'evolució dels tràfics prevista per a l'any en 
què s'aplique. 
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En el cas que l'Autoritat Portuària no propose un coeficient corrector s'entendrà que opta pel 
manteniment de l'aprovat per a l'exercici anterior o, si no s'haguera aprovat cap, que el valor del mateix 
serà igual a la unitat. El coeficient corrector definitiu per a cada Autoritat Portuària s'establirà amb 
caràcter anual en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o, en la que, si és el cas, s'aprove a estos 
efectes. 

9. El pagament de la tarifa fixa de recepció de rebutjos generats per vaixells és obligatòria per a tots els 
vaixell en cada escala que realitzen en el port, amb l'excepció de les bonificacions i exempcions 
arreplegades als apartats 10 i 11 d'aquest article. Esta tarifa serà exigible als subjectes passius de la 
taxa del vaixell a les condicions establides per a dita taxa.  

10. S'aplicaran les següents bonificacions a la tarifa fixa de recepció de rebutjos generats pels vaixells: 

 

Bonificacions 

Concepte Bonificació 

a) Quan el vaixell dispose d'un certificat de l'Administració Marítima en què es faça 
constar que, per la gestió mediambiental del vaixell, pel seu disseny, equips 
disponibles o condicions d'explotació, es generen quantitats reduïdes dels rebutjos 
corresponents. En el cas dels vaixells de passatge, el certificat distingirà entre els 
rebutjos de l'annex I i de l'annex V, aplicant-se la bonificació a la part de la tarifa fixa 
associada a la quantia bàsica R1 (annex I) i/o R2 (annex V) respectivament en funció 
dels certificats obtinguts. 

20 % 

b) Quan el vaixell que en una escala no efectua descàrrega de rebutjos de l'annex I 
acredita davant de l'Autoritat Portuària per mitjà d'un certificat expedit per 
l'Administració Marítima, l'entrega dels rebutjos del dit annex, així com el pagament 
de les tarifes corresponents, en l'últim port on haja efectuat escala, sempre que es 
garantisca l'arreplega de tots els rebutjos d'este tipus en el dit port, que no s'haja 
superat la capacitat d'emmagatzemament del mateix des de l'escala anterior i que 
tampoc es vaja a superar fins a la pròxima escala. En el cas dels vaixells de passatge, 
esta bonificació s'aplicarà únicament a la part de la tarifa fixa associada a la quantia 
bàsica R1. 

50 % 

c) Els vaixells que operen en tràfic regular amb escales freqüents i regulars, 
particularment els dedicats a línies de transport marítim de curta distància, quan 
davant de l'Autoritat Portuària s'acredite, per mitjà de certificat expedit per 
l'Administració Marítima, l'existència d'un pla que assegure l'entrega de rebutjos 
generats pels vaixells dels annexos I i V, així com el pagament de les tarifes 
corresponents en algun dels ports situats en la ruta del vaixell, i que garantisca 
l'arreplega de tots els seus rebutjos quan el vaixell faça escala en el dit port de 
manera que en cap dels seus viatges es supere la capacitat d'emmagatzemament de 
cada tipus de rebutjos: 100 x [1- (0,30/ (n- 1)) ] per cent, sent n el número mitjà de 
ports diferents en què la línia marítima fa escala per cada període de set dies i sempre 
que n siga igual o major que 2. En tot cas, els vaixells mencionats pagaran la tarifa 
que els corresponga, en cada port que escalen, com a màxim una vegada cada set 
dies, corresponent l'import total de la tarifa fixa si s'ha fet descàrrega en eixe període. 
En el cas dels vaixells de passatge, el certificat distingirà l'existència d'un pla 
corresponent als rebutjos de l'annex I i de l'annex V, aplicant-se la bonificació a la part 
de la tarifa fixa associada a la quantia bàsica R1 (annex I) i/o R2 (annex V) , 
respectivament, en els ports en que no es produïsca la descàrrega del rebuig 
corresponent. 

1 vegada cada 7 
dies 

En el supòsit c), quan el vaixell posseïsca un pla que únicament assegure l'entrega de 
rebutjos sòlids de l'annex V del Conveni MARPOL 73/78, la bonificació serà la tercera 
part de què li correspon d'acord amb el que disposa el dit supòsit. Si el vaixell és de 
passatge, la bonificació s'aplicarà sobre la tercera part de la tarifa fixa que correspon a 
la quantia bàsica R 1 i sobre el cent per cent de la tarifa fixa que correspon a la 
quantia bàsica R2. En el cas que el vaixell posseïsca un pla que només assegure 
l'entrega de rebutjos líquids de l'annex I, la bonificació serà de les dos terceres parts. 
Si el vaixell és de passatge, la bonificació s'aplicarà sobre les dos terceres parts de la 
tarifa fixa que correspon a la quantia bàsica R1, sense que s'aplique bonificació sobre 
la part de la tarifa fixa que correspon a la quantia bàsica R2. 

Les 2/3 parts 

 

11. Estaran exempts del pagament de la tarifa fixa de recepció de rebutjos generats per vaixells, sense 
perjudici de que satisfacen directament el prestador del servici les quantitats corresponents als volums 
de rebutjos que realment entreguen: 
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Vaixells exempts del pagament de la tarifa 

a) Els vaixells de guerra, unitats navals auxiliars i altres vaixells que, sent propietat d'un Estat de la Unió 
Europea o estant al seu servici, només presten servicis governamentals de caràcter no comercial.  

b) Els vaixells i embarcacions al servici de l'Autoritat Portuària o associades a la realització d'obres en la 
zona del servici del port, les embarcacions al servici de les Administracions públiques que tinguen base 
al port, així com les que formen part d'un servici portuari, les dedicades al tràfic interior i els destinats a 
l'avituallament i a l'aprovisionament de vaixells, sempre que s'acredite davant de l'Autoritat Portuària, 
per mitjà de certificat expedit per l'Administració marítima, l'existència d'un pla que assegure l'entrega 
periòdica de rebutjos i residus generats pel vaixell, acceptat per un dels prestadors del servici, havent de 
justificar trimestralment les entregues realitzades. 

c) Els vaixells o embarcacions de pesca fresca. En este supòsit, l'Autoritat Portuària haurà de subscriure 
un conveni amb les confraries de pescadors a fi d'establir un pla que assegure l'entrega periòdica de 
rebutjos i residus generats pel vaixell o embarcació, acceptat per un dels prestadors del servici, havent 
de justificar trimestralment les entregues realitzades.  

d) Les embarcacions esportives o de recreació autoritzades per a un màxim de 12 passatgers. En este 
supòsit, l'Autoritat Portuària haurà de subscriure un conveni amb els operadors de les dàrsenes o les 
instal·lacions nàutic esportives a fi d'establir un pla que assegure l'entrega periòdica de rebutjos i residus 
generats pel vaixell o embarcació, acceptat per un dels prestadors del servici, havent de justificar 
trimestralment les entregues realitzades. 

e) Els vaixells que fondegen en zones geogràfiques que no hagen necessitat la realització d'obres de 
millora i la instal·lació d'equips per a possibilitar el fondeig. 

f) Vaixells inactius i vaixells a flotació en construcció, gran reparació, transformació o desballestament.  

 

12. En els casos previstos en els apartats anteriors, no es tindran en consideració els plans als que 
intervinguen instal·lacions portuàries receptores situades en ports extracomunitaris i que no figuren en 
els llistats actualitzats d'Instal·lacions de Recepció de l'Organització Marítima Internacional (OMI) , ni 
tampoc les descàrregues efectuades en dites instal·lacions. 

13. Les quantitats recaptades amb la tarifa fixa contribuiran al finançament dels costos de prestació del 
servici i a promoure les millors pràctiques ambientals desincentivant l'abocament de rebutjos al mar. A 
estos efectes, i a partir d'un volum mínim de rebutjos descarregats, l'Autoritat Portuària podrà establir 
bonificacions a la tarifa fixa per cada metre cúbic de rebuig que s'acredite haver descarregat, amb un 
informe previ vinculant de Ports de l'Estat i sempre que dites bonificacions s'incorporen a l'estructura de 
costos de cada Autoritat Portuària, en un marc de competència lleial entre ports. 


