
T-4 TAXA DE LA PESCA FRESCA  
 

La normativa per la qual es regeix la taxa de la Pesca Fresca 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. nombre. 253 de 20/10/2011) 

 

 

Article 218. Fet imposable.  

1. El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells o embarcacions pesqueres en 
activitat, de les aigües de la zona de servei del port i de les obres i instal·lacions portuàries, que 
permeten l'accés marítim al lloc d'atracada o de fondeig que els haja sigut assignat i la seva estada en 
estos. 

Així mateix, constitueix el fet imposable la utilització per la pesca fresca, la refrigerada i els seus 
productes, que accedeixin al recinte portuari per via marítima, en vaixell de pesca o mercant, o per via 
terrestre, de les instal·lacions d'atracada, zones de manipulació i de venda, accessos, vies de circulació, 
zones d'estacionament i altres instal·lacions portuàries. 

També forma part del fet imposable d'aquesta taxa, la prestació dels serveis comuns de titularitat de la 
respectiva autoritat portuària dels quals es beneficien els usuaris sense necessitat de sol·licitud, 
relacionats amb els anteriors elements del domini públic. En aquest fet imposable no s'inclou la 
utilització de maquinària, equips de manipulació i elements mecànics mòbils necessaris per a les 
operacions d'embarcament, desembarcament, transbord o per al moviment horitzontal de la pesca dins 
la zona de servei del port, que es trobaran subjectes , respectivament, si escau, a la corresponent tarifa. 

2. El pagament d'aquesta taxa, donarà dret al fet que els vaixells de pesca romanguin en port durant el 
termini d'un mes des de l'entrada, en la posició que assenyali l'autoritat portuària. Transcorregut aquest 
termini es meritarà la taxa al vaixell prevista per a vaixells inactius, fins i tot pesquers i artefactes 
flotants contemplats en la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 197 d'aquesta Llei. 

En casos d'inactivitat forçosa per temporals, aturades biològiques, vedes costaneres o manca de 
llicències, l'Autoritat Portuària prorrogarà el termini anterior fins a 6 mesos. A partir d'aquest termini, i 
sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, l'embarcació pesquera o vaixell de pesca meritarà 
la taxa del vaixell prevista per a vaixells pesquers l'última operació de descàrrega s'hagi efectuat al port 
i estiguin a l'atur biològic, en veda o no tingui llicència, previstos en la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 
197 d'aquesta llei. La concurrència d'aquestes circumstàncies haurà de ser expressa i individualment 
acreditada per certificacions de l'autoritat competent. En cas que deixin de concórrer aquestes 
circumstàncies o no puguin acreditar-se, meritarà la referida taxa del vaixell expressada en el paràgraf 
anterior. 

3. Aquesta taxa no s'aplicarà a aquells vaixells o embarcacions pesqueres que no efectuïn al port 
descàrrega de pesca fresca, refrigerada o els seus productes. En aquest cas meritaran la taxa del vaixell 
que li correspongui des de la seva entrada a port. 

 

 

Article 219. Subjectes passius.  

Subjectes passius 

1) Són subjectes 
passius contribuents 
d'esta taxa: 

a) L'armador del vaixell o embarcació pesquera, en el cas que la pesca 
fresca accedisca al port per via marítima. 
 

b) El propietari de la pesca, quan el vaixell siga mercant o aquella accedisca 
al port per via terrestre. 
 

2) Són subjectes 
passius substitutius: 

a) Qui, en representació del propietari de la pesca, realitza la primera 
venda, quan la pesca siga venuda a port. 

b) El concessionari o autoritzat, en llotges atorgades en concessió o 
autorització. 

Els substituts estan solidàriament obligats al compliment de les prestacions materials i formals derivades 
de l'obligació tributària. 

 

 



 
Article 220. Meritació.  

La taxa s'acredita quan el vaixell o embarcació pesquera, la pesca fresca, refrigerada o els seus 
productes comencen el seu pas per la zona de servei del port. 

 

 

Article 221. Base imposable. 

Base imposable  

a) L'obtingut per la seva venda en subhasta a la llotja del port. 

b) Quan no haja estat subhastada o venuda a la llotja del port, es determinarà pel valor mitjà 
obtingut en les subhastes de la mateixa espècie realitzades aquest mateix dia o, si no, en les de 
l'últim dia en què hi haja hagut subhasta de la mateixa espècie i característiques. Subsidiàriament, 
s'utilitzarà el preu mitjà de mercat de la setmana anterior acreditat per l'òrgan competent en la 
matèria. 

c) En el cas que aquest preu no pot fixar-se en la forma determinada en els paràgrafs anteriors, 
l'autoritat portuària el fixarà tenint en compte les condicions habituals del mercat. 

 

 

Article 222. Tipus de gravamen. 

Tipus de gravamen  

 Entrada de la pesca % valor base 

a) Amb utilització de 
llotja. 

Pesca descarregada per via marítima. 2,2 

Pesca que accedeix al recinte pesquer per via terrestre. 1,8 

b) Sense utilització de 
llotja. 

Pesca descarregada por via marítima. 1,8 

Pesca que accedeix al recinte pesquer per via terrestre. 1,5 

c) Amb utilització de 
llotja concessionada. 

Pesca descarregada por via marítima. 0,4 

Pesca que accedeix al recinte pesquer per via terrestre. 0,3 

 

 


