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VII. TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS
VII.1.

CAPÍTULO ÚNICO Tributos propios

Artigo 59º.-Taxas.
Introdúcense as seguintes modificacións na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas,
prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, na súa redacción
vixente:
1) Modifícase o punto 5 do artigo 23, quedando redactado como segue:
“5. A inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da comunidade autónoma, logo de xustificación documental, solicitada por:
- Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.
Aplicarase unha bonificación do 50% á inscrición solicitada por:
- Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.
- Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos seis
meses antes á data da convocatoria de probas selectivas de persoal nas que soliciten a súa
participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.”
2) Modifícase o derradeiro parágrafo do punto 5 do artigo 27, quedando redactado
como segue:
“Da tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos, o titular
da actividade, calquera que sexa a natureza do seu título habilitante. Nas autorizacións de
exercicio das actividades suxeitas a esta taxa nas que se permita á persoa autorizada a
cesión a terceiros/as do desenvolvemento dalgunhas das actividades autorizadas, os ditos
terceiros/as estarán obrigados ao aboamento a Portos de Galicia da taxa correspondente
á actividade de que se trate.”
Así mesmo, no caso de concesións ou autorizacións de ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público portuario nas que se permita á persoa
titular a cesión a terceiros/as do uso de superficies ou instalacións incluídas na concesión
ou autorización para o exercicio de actividades suxeitas a esta taxa, os ditos terceiros/as
estarán obrigados ao aboamento a Portos de Galicia da taxa correspondente á actividade
de que se trate.
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3) Modifícase o artigo 39, quedando redactado como segue:
“Artigo 39. Suxeito pasivo
1. É suxeito pasivo a persoa física ou xurídica que realice o feito impoñible desta taxa.
2. Así mesmo, terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, as
comunidades de bens e as demais entidades que, carecendo de personalidade xurídica,
constitúen unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de tributación.
3. Presumirase, salvo proba en contrario, que o feito impoñible é realizado pola persoa ou entidade que figure como titular do correspondente título habilitante da utilización
privativa, da ocupación ou do aproveitamento especial do dominio público.
4. Se o suxeito pasivo non coincidise co titular do título habilitante, este terá carácter
de responsable solidario.”
4) Modifícase o artigo 40, quedando redactado como segue:
“Artigo 40. Bonificacións e exencións.
1. Estarán exentos das tarifas 01 e 03, contidas no anexo 5, os suxeitos pasivos que
teñan a condición de institucións e corporacións públicas ou sen ánimo de lucro cando
a actividade que desempeñen no inmoble non leve aparellada unha utilidade económica
ou, aínda existindo a dita utilidade, a utilización ou aproveitamento entrañe condicións ou
contraprestacións para o beneficiario que anulen ou fagan irrelevante aquéla.
Para o recoñecemento desta exención bastará co que se faga unha declaración responsable do cumprimento dos requisitos sinalados no parágrafo anterior e se aporte a
xustificación adecuada xunto coa solicitude do permiso de ocupación temporal, da concesión ou de calquera outra autorización ou título habilitante contemplado na normativa de
patrimonio. A exención entenderase concedida con carácter provisional e condicionada
ao cumprimento, durante todo o tempo que dure a utilización privativa, o aproveitamento
especial ou a ocupación do dominio público, dos requisitos esixibles.
2. Á tarifa 02 contida no anexo 5 seranlle aplicables as bonificacións e exencións que
se relacionan a seguir:
a) Cando os suxeitos pasivos realicen investimentos en obras de recheo, consolidación ou mellora de terreos, a contía da bonificación determinarase en función do
investimento realizado, de conformidade coa escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ao tipo de obra e ao seu custo, e non poderá exceder
do 50% da contía correspondente á ocupación das augas do porto ou, de ser o
caso, dos terreos.
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b) Cando o obxecto da concesión consista na urbanización e comercialización de
zonas de almacenaxe e de actividades loxísticas, a contía da bonificación determinarase en función do investimento privado realizado, de conformidade coa
escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ao tipo de obra e ao seu
custo, e non poderá exceder do 40% da contía correspondente á ocupación de
terreos. Esta bonificación non se poderá aplicar durante un período superior ao
establecido para a finalización de cada fase de urbanización no título concesional.
c) Cando a ocupación do dominio público teña por destino a construción ou a ocupación de obras de abrigo e defensa portuarias, a contía da taxa correspondente
a esta ocupación para o destino mencionado terá unha bonificación que non
poderá exceder do 50%. A contía da bonificación determinarase en función do
investimento realizado, atendendo ao tipo de obra e de conformidade coa escala
que se estableza regulamentariamente.
d) Cando o titular da concesión ou autorización sexa algún órgano das administracións públicas e o obxecto destas sexan actividades de interese social e cultural,
o importe desta bonificación será do 50% da contía correspondente á ocupación
de terreos.
e) Cando a ocupación do dominio público teña por destino a construción ou a
explotación de fábricas de xeo ou lonxas coas súas correspondentes cámaras de
frío, así como a explotación de naves de titularidade da administración destinadas
total ou parcialmente a almacenaxe de caixas, vestiarios ou cámaras de frío, para
o sector pesqueiro ou marisqueiro, a contía da taxa correspondente a esta ocupación para os usos mencionados terá unha bonificación do 90%.
f)

Cando a ocupación do dominio público teña por destino a construción ou a explotación de naves de redes, a contía da taxa correspondente a esta ocupación
para os usos mencionados terá unha bonificación do 95%.

g) Nas concesións ou autorizacións de dominio público portuario outorgadas a entidades náuticas ou culturais sen ánimo de lucro para actividades de ensinanza
da náutica deportiva ou de conservación ou recuperación de embarcacións tradicionais, a contía da taxa terá unha bonificación do 90% no que se refire exclusivamente a estas actividades, sempre que non sexan obxecto de explotación
económica.
h) Cando a ocupación do dominio público teña por destino a construción ou explotación de naves destinadas a aloxar medios mecánicos, vehículos non particulares
asignados a confrarías e/ou asociacións do sector pesqueiro e marisqueiro, así
como as instalacións dedicadas a aulas de formación náutico-pesqueira e a fins
sociais das mesmas, o importe da bonificación será do 90%.
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i)

Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a explotación
de superficies destinadas á varada para embarcacións profesionais do sector pesqueiro e/ou marisqueiro, o importe da bonificación será do 50%.

j)

Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamen-
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to especial do dominio portuario:
i.

Os órganos e as entidades das administracións públicas cando estean directamente relacionados con actividades de vixilancia, de represión do contrabando, de protección civil de salvamento e de loita contra a contaminación
mariña ou coa defensa nacional.

ii.

As corporacións locais cando se trate de actividades encadradas entre as súas
finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica.

k) A Cruz Vermella Española está exenta do pagamento da taxa por utilización
privativa ou aproveitamento especial do dominio público portuario respecto das
actividades marítimas propias que esta institución ten encomendadas.
Por orde da consellería competente en materia de portos e por proposta do ente
público Portos de Galicia, concretaranse as condicións, as escalas e os criterios necesarios
para a aplicación das bonificacións previstas nos anteriores supostos, partindo dos elementos esenciais contidos nestes.”
5) Modifícase a subalínea 01 da alínea 07 do Anexo 1, quedando redactada como
segue:
“01 Autorización de explotación e autorización de instalación e localización (por cada
máquina incluída nela):
- Máquinas tipo “A especial”: 58’28 €
- Máquinas tipo “B”: 95’46 €
- Máquinas tipo “C”: 190’79 €”
6) Modifícase a subalínea 08 da alínea 07 do Anexo 1, quedando redactada como
segue:
“08 Primeira inscrición, no seu caso previa homologación, de modelos de máquinas
de xogo.
No caso das máquinas tipo B, a contía multiplicarase por cada xogo que insira a
máquina:
- Inscrición de máquinas tipo “A”: 36’80 €
- Homologación e inscrición de máquinas tipo “A especial”: 150’00 €
- Homologación e inscrición de máquinas tipo “B”: 300’00 €
- Homologación e inscrición de máquinas tipo “C”: 500’00 €”
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7) Modifícase a subalínea 15 da alínea 07 do Anexo 1, quedando redactada como
segue:
“15 Outras inscricións no Rexistro de Modelos de máquinas: modificacións substanciais da inscrición, cancelación da inscrición ou autorización da cesión da inscrición.
No caso das máquinas tipo B a contía se multiplicará polo número de xogos que se
modifiquen
- Máquinas tipo “A”: 27’08 €
- Máquinas tipo “A especial”: 93’25 €
- Máquinas tipo “B”: 184’01 €
- Máquinas tipo “C”: 220’79 €”
8) Modifícase a subalínea 16 da alínea 07 do Anexo 1, quedando redactada como
segue:
“16 Inscrición no Rexistro de modelos de modificacións non substanciais da inscrición
segundo o tipo de máquina
- Máquinas tipo “A”: 15’34 €
- Máquinas tipo “A especial”: 93’25 €
- Máquinas tipo “B”: 184’01 €
- Máquinas tipo “C” 220’79 €”
9) Modifícase a subalínea 02 da alínea 20 do Anexo 1, quedando redactada como
segue:
“02 Homologación e validación de títulos e estudos extranxeiros non universitarios.
Solicitude de homologación ao Título Superior de Música,
Danza ou Arte Dramático: 90’09 €
Solicitude de homologación ao Título Español de Bacharel, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo
Superior, ou Título Profesional de Música ou Danza: 45’05 €
Solicitude de homologación ao Título Español de Formación Profesional, Técnico
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Artes Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo : 45’05 €
Solicitude de homologación ao Título Español de Conservación e Restauración de
Bens Culturais: 45’05 €
Solicitude de homologación ao título español Superior de Deseño, Superior de Vidro
ou Superior de Cerámica: 45’05 €
Solicitude de convalidación por cursos ou módulos de ensinanzas españolas de nivel
non universitario: 22’52 €”
10) Modifícase na subalínea 03 da alínea 20 do Anexo 1, a denominación dos títulos
de “Conservación e restauración de bens culturais” e “Deseño” contidos na primeira columna da tabla, quedando denominados como “Superior de Conservación e Restauración
de Bens culturais” e “Superior de Deseño”, respectivamente.
11) Modifícase a alínea 42 do Anexo 1, quedando redactada como segue:
“42 Actuacións en materia de competencia profesional
01 Asesoramento do candidato/a para participación no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de
vías non formais de formación: 20’00 €
02 Avaliación da unidade de competencia (por cada unidade de competencia para a
que se solicite a avaliación): 10’00 €”
12) Engádeselle a alínea 48 ao Anexo 1, coa seguinte redacción:
“48 Actuacións de habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
01 Participación nas probas para obter a certificación
acreditativa da habilitación: 49’90 €
02 Expedición e renovación da habilitación: 5’86 €”
13) Modifícase a subalínea 01 da alínea 01 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“01 Autorización, transmisión, rehabilitación, canxe e exención de autorización, ou
prórroga de autorización: 26’66 €”
14) Modifícase a subalínea 02 da alínea 01 do Anexo 2, quedando redactada como
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segue:
“02 Visado de cada unha das copias certificadas da autorización, expedicións de copias ou duplicados e modificación: 15’00 €”
15) Modifícase a subalínea 14 da alínea 01 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“14 Autorización de centros de formación de condutores de determinados vehículos
destinados ao transporte por estrada.
- Autorización inicial : 306’00 €
- Visado: 153’00 €
- Modificación: 51’00 €”
16) Modifícase a subalínea 16 da alínea 01 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“16 Comunicación da celebración de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada.
- Cualificación inicial ordinaria 102’00 €
- Cualificación inicial acelerada 71’40 €
- Formación continua 51’00 €
- Modificación da Comunicación 20’00 €”
17) Modifícase a subalínea 18 da alínea 01 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“18 Expedición de tarxeta de cualificación do condutor ou renovación desta: 21’40 €”
18) Modifícase a subalínea 02 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“02 Prestación de servizos facultativos relacionados coas análises de laboratorio, en
materia de sanidade e produción animal
- Análise fisicoquímica ou bromatolóxica, incluídas as determinacións de axentes bacteriolóxicos específicos, en todo tipo de mostras como poden ser auga, alimento animal e
subproductos animais (por determinación): 5’00 €
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- Reconto de células somáticas en leite (por mostra): 0’25 €
- Illamento e identificación bacteriolóxica (por mostra): 5’00 €
- Antibiograma (por mostra): 5’00 €
- Illamento e identificación virolóxica (por mostra): 5’00 €
- Análise parasitolóxica (por mostra): 3’00 €
- Tinguidura de Ziehl-Neelsen, Giemsa ou similar (por mostra)(non se aplicará esta
taxa se a tinguidura forma parte dunha análise máis complexa): 3’00 €
- Necropsia de animal grande: vacún, equino ou similar: 18’00 €
- Necropsia de animal mediano: porcino, ovino ou similar: 14’00 €
- Necropsia de animal pequeno: aves, coellos ou similar: 5’00 €
- Análise histopatolóxica (por animal): 5’00 €
- Por cada determinación inmunolóxica de anticorpos, antíxenos ou similar, en relación coa sanidade animal: 3´00 €
No caso de diagnóstico inmunolóxico solicitado por agrupacións de defensa sanitaria
gandeira (ADSG), sempre e cando respecten a normativa de aplicación, cumpran os seus
programas sanitarios e non sobrepasen os máximos establecidos de remisión de mostras,
aplicarase a anterior taxa de xeito reducido, segundo se sinala a seguir:
-ADSG de gando porcino: aplicarase unha taxa por cada 30 determinacións ou fracción.
-ADSG distintas de porcino: aplicarase unha taxa por cada 15 determinacións ou
fracción.
- Análise por PCR (por determinación) : 7’00 €”
19) Modifícase a subalínea 04 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“04 “Expedición de certificados zoosanitarios e zootécnicos, incluídos os relacionados
cos movementos de animais vivos e productos de orixe animal, salvo que as tramitacións
de autorizacións de traslado de animais se realicen de xeito telemático a través da Oficina
Agraria Virtual da consellería competente en materia de gandería.
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(mínimo 2’879096 € por certificación):
- Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal) : 2’40 €
Máximo: 47’77 €
- Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares
(por animal ou colmea): 0’443035 €
Máximo: 13’28 €
- Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletería (por animal): 0’257245 €
Máximo: 13’28 €
- Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, óvulos e embrións
(por unidade): 0’008862 €
Máximo: 13’28 €
- Peixes vivos, gametos e moluscos para reaparcamento ou depuración, por tonelada
ou fracción: 1’85 €
Máximo: 22’12 €
- Productos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación animal (por tonelada): 2’24 €
Máximo: 26’51 €
- Certificado de transporte: 2’85 €
- Comprobación de carga:
* Équidos, bóvidos e similares: 124’81 €
* Porcino, ovino, caprino e similares 83’21 €
* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares: 41’60 €
- Esperma, óvulos e embrións (por unidade) : 0’014721 €
Máximo: 35’73 €”
20) Modifícase a subalínea 16 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
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segue:
“16 Autorización de veterinario para a expedición de autorizacións de traslado de
animais
- Por autorización: 117’05 €
- Por renovación: 90’00 €”
21) Modifícase a subalínea 20 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“20 Subministro de marcas electrónicas e documentos de identificación de gando
equino:
- Por cada acto administrativo de suministro: 0’750300 €
- Por unidade de identificación suministrada: 0’393015 €”
22) Modifícase a subalínea 23 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“23 Actuacións no marco do Plan nacional de investigación de residuos nos animais
vivos e nos seus productos (PNIR) efectuadas polos servizos veterinarios da consellería
competente en materia de gandería.
- Por saída ó campo: 73’61 €
- Identificación de tódolos animais da explotación, de non estaren identificados.
A maiores da saída ó campo
- Por cada animal: 1’44 €
Máximo: 128’45 €
- Investigación das causas da presenza de residuos na explotación de orixe ou procedencia (A maiores da saída ó campo): 36’80 €
- Investigación da fonte ou fontes dos productos de que se trate (A maiores da saída
ó campo): 73’61 €
- Control dos establecementos abastecedores da explotación positiva e dos establecementos ou explotacións relacionadas cos primeiros (A maiores da saída ó campo):
110’39 €
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- Toma de mostras e actuacións complementarias
(A maiores da saída ó campo): 73’61 €
- Emisión documentación específica para a autorización do traslado de animais positivos a un matadoiro de destrución (A maiores da saída ó campo)
- Por cada animal: 2’40 €
Máximo: 47’77 €
Sacrificio in situ de animais positivos por petición de parte (a maiores da saída ao
campo) por animal: 3’69 €”
23) Modifícase a subalínea 24 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“24 Autorizacións e revisións de empresas de penso para a elaboración e/ou comercialización de pensos medicamentosos consonte ao Real decreto 1049/2009, do 4
de setembro (no caso dos distribuidores non será acumulativa coa taxa 31.07.03 cando
o distribuidor solicite conxuntamente autorización como distribuidor de medicamentos
veterinarios e pensos medicamentosos).
- Autorización inicial, ampliación e cambio de localización:
* Fabricación de pensos medicamentosos: 200’09 €
* Distribución de pensos medicamentosos: 128’61 €
- Revisión
* Fabricación de pensos medicamentosos: 107’17 €
* Distribución de pensos medicamentosos: 64’32 €”
24) Modifícase a subalínea 25 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“25 Autorizacións e/ou rexistros en materia de hixiene dos pensos consonte ao
Regulamento (CE) 183/2005, de 12 de xaneiro de fabricantes e establecementos intermediarios :
Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización:
- Fabricación de pensos, aditivos ou premesturas: 250’10 €
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- Intermediarios de aditivos ou premesturas: 128’61 €
Rexistro inicial, ampliación ou cambio de localización
- Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas: 214’37 €
- Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas: 128’61 €
Revisión:
- Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas: 107’17 €
- Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas: 64’32 €”
25) Engádeselle a subalínea 32 da alínea 07 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“32 Vacinación de ruminantes fronte a lingua azul a petición de parte
- Por explotación: 10’00 €
- Por animal: 2’50 €”
26) Modifícase o punto 1.1 da alínea 1 da letra C da alínea 08 do Anexo 2, quedando
redactada como segue:
“1.1 Deducións por sistemas de autocontrol avaliados: esta dedución aplicarase cando o establecemento dispoña dun sistema de autocontrol baseado nos seguintes criterios:
a) Procedementos documentados e rexistros que permitan comprobar e garantan
a trazabilidade dos animais, as súas canais e demais productos manipulados no
establecemento: información da cadea alimentaria do gando que se sacrifica nas
súas instalacións, trazabilidade interna e no control de emisións ó mercado.
b) Os resultados dos controis analíticos microbiolóxicos para cada trimestre, deberán ser acordes ó establecido polo Regulamento (CE) 2073/2005 da Comisión
de 15 de novembro de 2005.
No caso de que se cumpran os criterios a) e b), establécese como importe da dedución a aplicación da porcentaxe do 45% da cota mencionada.
No caso de que únicamente cumpran o criterio b), aplicaríase unha dedución do 35%
da cota mencionada.
Os titulares da explotación dos establecementos poderán deducir os importes sinalados por sistemas de autocontrol implantados e avaliados, logo de informe preceptivo
e vinculante asinado polo persoal que a autoridade sanitaria designe como avaliador do
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sistema de autocontrol do establecemento. Este requisito pode ser substituído pola certificación do establecemento baixo o ámbito da norma UNE-EN-ISO 22000 de sistemas
de xestión da inocuidade dos alimentos (requisitos para calquera organización na cadea
alimentaria)”
27) Modifícase a subalínea 02 da alínea 14 do Anexo 2, quedando redactada como
segue:
“02 Autorización de funcionamento ou traslado para centros e establecementos que
precisan autorización de instalación: 95’46 €”
28) Modifícase a alínea 24 do Anexo 2, quedando redactada como segue:
“24 Emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, emisoras de televisión dixital e emisoras de radiodifusión dixital
01 Outorgamento, prórroga, renovación ou transmisión de licenzas para prestación
de servizos de comunicación audiovisual:
01. RADIODIFUSIÓN SONORA
Tarifa sobre a que se aplicará simultaneamente os coeficientes seguintes: 1.805,31 €
* Coeficiente relativo á potencia radiada aparente(PRA):
PRA 8.000w o más: coeficiente 2
PRA 4.000w a 7.999w: coeficiente 1,75
PRA 2.000w a 3.999w: coeficiente 1,50
PRA de 500w a 1.999w: coeficiente 1
Hasta 499w: coeficiente: 0,5
* Coeficiente relativo ó número de habitantes da zona de cobertura:
De 200.000 habitantes ou máis: coeficiente 1,50
De 100.000 habitantes a 199.999habitantes: coeficiente 1,30
De 50.000 habitantes a 99.999 habitantes: coeficiente 1,15
De 20.000 habitantes a 49.999 habitantes: coeficiente 1
De 10.000 habitantes a 19.999 habitantes: coeficiente 0,80
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De Menos de 10.000 habitantes: coeficiente: 0,50
02. TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE

PROGRAMA TDT

euros

TL01C

2.259,35

TL02C

14.178,75

TL03C

4.825,33

TL04C

3.468,05

TL05C

5.326,25

TL06C

1.140,15

TL07C

794,25

TL01LU

430,75

TL02LU

3.823,30

TL03LU

938,73

TL04LU

1.211,05

TL05LU

1.525,48

TL01OU

798,08

TL02OU

794,68

TL03OU

5.264,45

TL04OU

811,53

TL01PO

862,55

TL02PO

1.593,05

TL03PO

4.510,90

TL04PO

15.891,50

TL05PO
AUTONOMICA

3.562,10
155.804,45

02 Arrendamento de licenzas para prestadores de servizo de comunicación audiovisual: 50% sobre a taxa resultante da adxudicación da licenza.
03 Autorización da modificación na titularidade das accións, participación ou títulos
equivalentes dos prestadores dos servizos de comunicación audiovisual, así como as ampliacións de capital, cando a subscrición de accións ou títulos equivalentes non se realice
en idéntica proporción entre os propietarios do capital social: 56’43 €
04 Inspección e control das actividades dos prestadores de servizos de comunicación
audiovisual: 126’21 €
05 Rexistro de prestadores de servizos de comunicación audiovisual
Primeira inscrición : 62´70 €
Modificacións: 31´35 €
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Certificacións rexistrais: 15´68 €
29) Modifícase a alínea 30 do Anexo 2, quedando redactada como segue
“30 Autorizacións e outras actuacións en materia de augas”
30) Suprímese a alínea 39 do Anexo 2
31) Modifícase a alínea 44 do Anexo 2, quedando redactada como segue:
“44 Prestación de servizos no Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño
de Galicia
01 Análises de biotoxinas mariñas en moluscos e outros organismos procedentes da
pesca, o marisqueo e a acuicultura:
-Análise de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato segundo o método de 1978 Yasumoto : 47’52 €
-Análise de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato segundo o método de 1984 Yasumoto : 54’32 €
-Análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo
o método da AOAC: 47’52 €
-Análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia segundo o
método da HOAC: 47’52 €
-Análise combinado nunha mesma mostra de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato
segundo o método Yasumoto 1978, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato
segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida
de alta eficacia, método da AOAC: 101’86 €
-Análise combinado nunha mesma mostra de toxinas lipofílicas por bioensaio en rato
segundo o método Yasumoto 1984, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato
segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida
de alta eficacia, método da AOAC : 108’65 €
02 Análises de mostras en auga de mar:
-Identificación e reconto de fitoplancto mariño mediante microscopía óptica : 135’80
€
-Identificación e reconto de fitoplancto tóxico mariño mediante microscopía óptica:
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121’80 €
- Análise de carbono orgánico disolto : 50’93 €
- Análise de nutrientes inorgánicos disoltos: 35’00 €
- Análise de pigmentos fotosintéticos (clorofila “a”) por espectrofluorimetría : 16’98 €
03 Análises microbiolóxicas en moluscos e outros organismos procedentes da pesca,
o marisqueo e a acuicultura:
- Cuantificación de E. Coli: 101’86 €
- Detección de Salmonella spp.: 169’75 €
04 Análises de contaminantes de orixe química en moluscos e outros organismos
procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:
- Determinación de metais pesados (Pb, Cd, Cu, Zn, As, Hg, Ni, Cr, Ag) mediante
espectrofotometría de absorción atómica, por metal: 67’90 €
- Determinación de compostos bifenilos policlorados (PCB) mediante cromatografía
de gases-espectrometría de masas : 509’26 €
- Determinación de pesticidas organoclorados mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas : 509’26 €
- Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) mediante cromatografía líquida con detección de fluorescencia : 282’00 €
05 Análise histopatolóxica de moluscos e outros organismos procedentes da pesca,
o marisqueo e a acuicultura:
- Estudo hispatolóxico. Determinación de Bonamia, Marteillia, Perkinsus e outras alteracións patológicas: 1.018’52 €”
32) Modifícase a alínea 03 do Anexo 3, , quedando redactada como segue:
“03 Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluídas as adquisicións ou subministracións especificadas nos proxectos e as correspondentes revisións de
prezos a cargo da administración para a xestión e execución das devanditas actividades,
calquera que fora a forma de adxudicación do contrato.
A base da taxa será o orzamento de execución material, coa inclusión de se-lo caso
das revisións de prezos e as adquisicións e subministracións específicas nos proxectos e
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segundo as certificacións expedidas polo servizo.
O tipo será do 4 %.”
33) Modifícase a subalínea 01 da alínea 07 do Anexo 3, quedando redactada como
segue:
“01 Capacitación profesional para o exercicio de actividades en materia de seguridade industrial: realización de probas para a obtención do certificado e a expedición de
certificados de capacitación profesional.: 38’37 €”
34) Suprímense as subalíneas 12, 17 e 18 da alínea 07 do Anexo 3.
35) Engádeselle a subalínea 22 a alínea 07 do Anexo 3, coa seguinte redacción:
“22 Presentación de declaracións responsables de inicio de actividade.: 38’37 €”
36) Engádeselle a subalínea 23 a alínea 07 ao Anexo 3, coa seguinte redacción:
“23 Presentación de declaracións responsables de modificación
ou cese de actividade.: 11’05 €”
37) Engádeselle a subalínea 05 á alínea 37 do Anexo 3, coa seguinte redacción:
“05 Autorización administrativa de repotenciación de parques eólicos existentes. O
40% sobre a tarifa consignada no código 32.37.02.
38) Suprímese a alínea 47 do Anexo 3.
39) Modifícase a alínea 49 do Anexo 3, quedando redactada como segue:
“49 Recoñecemento e inscrición das escolas de navegación de mecer: 147’21 €”
40) Modifícase a alínea 50 do Anexo 3, quedando redactada como segue:
“50 Recoñecemento das escolas de mergullo: 147’21 €”
41) Modifícase a subalínea 01 da alínea 52 do Anexo 3, quedando redactada como
segue:
“01 Autorización de productor de residuos perigosos: 345’92 €”
42) Modifícase a subalínea 03 da alínea 52 do Anexo 3, quedando redactada como
segue:
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“03 Autorización de xestor de residuos para actividades de almacenamento, valorización e eliminación de residuos: 691’85 €”
43) Suprímese a subalínea 05 da alínea 52 do Anexo 3.
44) Modifícase a subalínea 09 da alínea 52 do Anexo 3, quedando redactada como
segue:
“09 Autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos
perigosos con asunción da titularidade: 172’95 €”
45) Suprímense as subalíneas 10 e 11 da alínea 52 do Anexo 3.
46) Modifícase a alínea 57 do Anexo 3, quedando redactada como segue:
“57 Expedición, renovación e modificación substancial
da autorización ambiental integrada: 796’43 €”
47) Modifícase a alínea 63 do Anexo 3, quedando redactada como segue:
“63 Dirección dos contratos de servizo en materia de augas:
A base impoñible será a execución material de cada un dos contratos de servizo. O
tipo de gravame será do: 4%.”
48) Engádeselle a alínea 64 ao Anexo 3, coa seguinte redacción:
“64 Execución subsidiaria en expedientes sancionadores de dominio público hidráulico. A base impoñible da taxa será o custo total da execución.
O tipo será o 25 % da base impoñible.”
49) Engádeselle a alínea 65 ao Anexo 3, coa seguinte redacción:
“65 Expedición de placas de instalación e inspeccións periódicas
de equipos a presión.: 25’17 €”
50) Engádeselle a alínea 66 ao Anexo 3, coa seguinte redacción:
“66 Autorizacións para bens inmobles obxecto de concesión nas Illas de Ons e Onza
01 Autorización para a novación do uso ao que se destinan os bens inmobles: 11’96€
02 Autorización para obras de conservación, reforma e renovación dos bens inmo-
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bles: 40’68 €
03 Autorización para obras que supoñan ampliación ou incremento de volume, edificabilidade ou altura dos bens inmobles: 174’16 €
04 Autorización para o cambio de uso ao que se destinan os bens inmobles: 11’96 €
05 Autorización para a cesión temporal a terceiros do uso dos bens inmobles: 11’96€”
51) Engádeselle a alínea 67 ao Anexo 3, coa seguinte redacción:
“67 Entidades colaboradoras da administración hidraúlica de Galicia
01 Outorgamento do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica
de Galicia : 73’48 €
02 Modificación do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de
Galicia: 41’68 €
03 Renovación do título de entidade colaboradora da administración hidraúlica de
Galicia.: 10’91 €
04 Inspección e control das entidades que ostenten o título de entidade colaboradora
da administración hidraúlica de Galicia: 118’41 €”
52) Engádese unha nova regra á tarifa X-3 contida na subalínea 01 da alínea 99 do
Anexo 3, coa redacción que se transcribe a seguir e enumerada como décimo quinta, e
reenuméranse tódalas regras a partires da actual décimo quinta nun ordinal máis:
“Décimo quinta.- Para potenciar a captación e consolidación de tráficos en cada porto, Portos de Galicia poderá aplicar bonificacións singulares sobre a cota líquida desta tarifa
a aqueles tráficos que sexan sensibles para a economía de Galicia ou que teñan a condición
de prioritarios ou estratéxicos, de forma que poidan articularse accións comerciais axeitadas a determinados tipos de tráficos e operacións en colaboración co sector privado e a
súa adaptación a condicións de mercado.
Enténdese por cota líquida a que resulta de aplicarlle á cota íntegra as restantes bonificacións previstas nesta lei.
Só terán dereito a estas bonificacións os suxeitos pasivos con compromisos de tráficos relevantes aprobados no correspondente convenio con Portos de Galicia.
Os parámetros de cuantificación en relación co suxeito pasivo serán:
a) O tipo de tráfico comprometido.
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b) O volume de tráfico comprometido e a súa evolución anual medido en toneladas
de mercadorías, contedores e número de vehículos.
c) A duración do convenio.
A máxima bonificación que se poderá acadar sobre a cota líquida será do 60%.”
53) Modifícase a regra sexta da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea 99 do
Anexo 3, quedando redactada como se transcribe a seguir:
“Sexta.- A contía da tarifa estará composta polos seguintes conceptos:
A) Pola utilización das augas dos portos e máis das instalacións portuarias.
B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións.
C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos.
O importe da tarifa X-5 será o resultado da suma dos conceptos A), B) e C) indicados anteriormente que lle sexan aplicables en función dos servizos prestados.
A contía dos conceptos dos que se compón a tarifa X-5, por metro cadrado arredondado por exceso e por día natural ou fracción, será a seguinte:
A) Pola utilización das augas do porto e máis das instalacións portuarias:
Zona I: 0’034893 euros.
Zona II: 0’020935 euros.
B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións:
1. Atracada en punta: 0’038380 euros.
2. Atracada de costado: 0’095952 euros.
3. Atracada a banqueta ou dique: 0’019191 euros.
4. Ancoraxe: 0’038380 euros.
5. Embarcacións en seco: 0’081416 euros.
C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos:
1. Por cada finger en cada posto de atracada: 0’016282 euros.
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2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións atracadas: 0’008142 euros.
3. Toma de auga: 0’005815 euros.
4. Toma de enerxía eléctrica: 0’005815 euros.
Cando polo organismo portuario se acoten especificamente zonas do porto para ancoraxe ou depósito de embarcacións deportivas, as contías das alíneas 4 e 5 do concepto
B) terán unha bonificación do 50%, sempre que previamente se soliciten os correspondentes servizos a Portos de Galicia.
As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións de paso no porto serán
as anteriormente indicadas multiplicadas por 1’5.
As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións tradicionais menores
ou iguais a 1 GT serán as anteriormente indicadas cunha bonificación do 25%. Para as
restantes embarcacións tradicionais, serán as anteriormente indicadas cunha bonificación
do 90%.
Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie de espello de auga destinado para tal fin e debidamente autorizado.
Enténdese por atracada en punta a dispoñibilidade dun elemento de amarre fixo a
embarcadoiro, peirao, banqueta ou dique que permita fixar un dos extremos (proa ou
popa) da embarcación.
Enténdese por embarcación en seco aquela que permaneza nas instalacións portuarias, fóra da lámina de auga, tanto en estadía transitoria non dedicada a invernada coma en
estadías prolongadas en zonas habilitadas para tal fin.
Enténdese por dispoñibilidade dos servizos de auga e enerxía, dos puntos 3 e 4 do
concepto C), a existencia nas proximidades do punto de atracada, a peirao ou embarcadoiro, de tomas de subministración de auga ou enerxía, con independencia do aboamento
da tarifa E-3 que lle sexa aplicable polos consumos efectuados.”
54) Modifícase a letra b) da regra sétima da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da
alínea 99 do Anexo 3, quedando redactada como se transcribe a seguir:
“b) Para embarcacións con base no porto, por semestres adiantados. A domiciliación
bancaria poderá ser esixida por Portos de Galicia de o considerar conveniente para a
xestión tarifaria das instalacións.”
55) Engádese o seguinte parágrafo ao final da regra oitava da tarifa X-5 contida na

Lei I

105

TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS

Proxecto

subalínea 01 da alínea 99 do Anexo 3, coa redacción que se transcribe a seguir:
“Portos de Galicia aplicaralles unha bonificación do 40% ás embarcacións deportivas
ou de lecer, menores de 2 GT e con motores tamén menores de 20 HP, que sexan titularidade dos xubilados do mar.”
56) Modifícase a regra décimo primeira da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea
99 do Anexo 3, quedando redactada como se transcribe a seguir:
“Décimo primeira.- As embarcacións atracadas ou ancoradas en instalacións propias
de concesións, agás que no título concesional se determine outra cousa, aboarán en todo
caso o concepto A) da regra sexta e os demais sumandos B) e C) por aqueles servizos
prestados en instalacións alleas á concesión. Para o seu aboamento o concesionario poderá optar:
a) Pola liquidación directa da tarifa polo organismo portuario ó suxeito pasivo baseándose na documentación que o concesionario lle entregará a Portos de Galicia, cos datos diarios precisos para que este lles poida liquidar a tarifa tanto
ás embarcacións de paso coma ás que teñen base na concesión, de acordo co
procedemento e formato que Portos de Galicia determine. A domiciliación bancaria poderá ser esixida por Portos de Galicia de o considerar conveniente para
a xestión tarifaria das instalacións.
b) Polo aboamento da tarifa, subrogándose na obriga dos suxeitos pasivos. Neste
caso o concesionario entregaralle a Portos de Galicia a documentación que lle
sexa requirida, consonte o procedemento e formato que sinale este organismo,
cos datos necesarios para realizar a liquidación que practicará Portos de Galicia.
Neste caso, Portos de Galicia poderá acordar unha redución de ata un 20% da
contía da tarifa que lle corresponda, dependendo da composición e do porte da
flota da concesión.”
57) Elimínase a regra décimo segunda da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea
99 do Anexo 3.
58) Modifícase a regra décimo terceira, que pasa a ser a regra décimo segunda, da
tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea 99 do Anexo 3, quedando redactada como
segue:
“Décimo segunda.- Nas instalacións deportivas construídas por Portos de Galicia e
xestionadas por particulares mediante a correspondente concesión ou autorización administrativa, poderase aplicar unha redución na contía da tarifa de ata o 20%, dependendo
da composición e porte da flota afectada, sempre que o xestor se subrogue na obriga do
pagamento dos suxeitos pasivos. Neste caso o xestor da instalación entregaralle a Portos
de Galicia a documentación que por este organismo lle sexa requirida, consonte o procedemento e formato que se determine.”
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59) Reenuméranse as regras décimo cuarta e décimo quinta da tarifa X-5 contida na
subalínea 01 da alínea 99 do Anexo 3, pasando a ser as regras décimo terceira e décimo
cuarta respectivamente.
60) Modifícase a regra sétima da tarifa E-2 contida na subalínea 02 da alínea 99 do
Anexo 3, quedando redactada como segue:
“Sétima.- As contías, expresadas en euros serán, por metro cadrado ou fracción e día
natural ou fracción, as seguintes:

Zona de manobra e tránsito (no caso de
existir autorización)
Días 1 ó 10

Grupo A

Grupo B

Grupo C

0’037035

0’024669

0’018548

Días 11 ó 20

0’113430

0’07560

0’056745

Días 21 e seguintes

0’223736

0’149178

0’111899

Zona de almacenamento

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Superficie descuberta

0,020201

0,013467

0,010100

Superficie cuberta

0,077620

0,051726

0,038749

Na zona de almacenamento situada a máis de 35 m do cantil do peirao dos portos
incluídos nos grupos A e B aplicarase a tarifa do grupo inmediato inferior correspondente.
Para os elementos mecánicos tales como guindastres ou cintas móbiles, que ocupen
superficie descuberta e que sirvan de apoio ás operacións de carga e descarga de mercadorías de toda índole realizadas por vía marítima, que deban estar na zona de manobra e
tránsito con carácter fixo ou eventual, seranlles de aplicación as contías definidas no cadro
anterior para a zona de almacenamento en superficie descuberta aplicada ao grupo correspondente e á superficie ocupada polo aparello e a súa zona de manobra.
En ocupacións de superficies cubertas que dispoñan de varios andares, a tarifa que se
aplicará segundo o cadro anterior será o sumatorio de cada un dos andares, aplicando o
100% dela para a planta baixa e o 50% para os andares primeiro e seguintes, considerando
en cada caso a superficie útil correspondente. No caso de que se trate de edificios de
departamentos para armadores, exportadores e comercializadores, relacionados coas actividades do sector pesqueiro e marisqueiro que sexan de planta baixa ou de planta baixa
máis un andar, a tarifa que se aplicará será soamente o 100% da superficie en planta baixa.
Na ocupación de tuberías, canalización ou instalacións soterradas xerais do porto, a
tarifa será o 50% do que lle correspondería segundo os cadros anteriores agás que o seu
uso impida a utilización da superficie exterior. Neste caso a tarifa sería a indicada nesta
regra para a superficie descuberta. A superficie a considerar para canalizacións será a da
proxección horizontal da tubería ou instalación de que se trate, cunha superficie mínima
de 0,5 m2 por cada metro lineal de canalización.
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As contías da tarifa para as ocupacións de superficie destinadas a usos non relacionados directamente coas actividades portuarias serán, expresadas en euros, as seguintes:

Días 1 ó 10
Días 11 e seguintes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

0’100101

0’067334

0’050504

0’20202

0’134667

0’101008”

61) Engádese unha regra nova á tarifa E-3 contida na subalínea 02 da alínea 99 do
Anexo 3, coa seguinte redacción:
“Décimo quinta.- Portos de Galicia, de acordo coa lexislación vixente en cada momento, poderá establecer os procedementos necesarios para que os usuarios poidan
asumir directamente o aboamento da tarifa eléctrica ou de auga potable á empresa comercializadora, coa petición previa destes.
Calquera modificación da infraestrutura eléctrica necesaria ou de subministración de
auga potable necesaria para o indicado no parágrafo anterior será por conta do usuario
que o solicite e co acordo entre este e a empresa comercializadora.”
62) Modifícase o último parágrafo da regra novena da tarifa E-4 contida na subalínea
02 da alínea 99 do Anexo 3, quedando redactado como segue:
“Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación desta tarifa
cos concellos e outras entidades públicas, cunha redución adicional de ata o 50% na contía
da tarifa. Os concertos estableceranse en función do tipo de servizo, do seu interese e da
compatibilidade cos usos portuarios.”
63) Modifícase o punto 3 da subalínea 03 da alínea 99 do Anexo 3, quedando redactado como segue:
“3. A cota da taxa a satisfacer será a que resulte das seguintes disposicións:
3.1. Contías mínimas:
a) Para os efectos da súa liquidación, a contía mínima da taxa contemplada nesta
alínea será de 2,96 euros.
b) No caso de que a prestación dos servizos ou o exercicio das actividades comerciais ou industriais estea vinculada a unha concesión ou autorización de ocupación
de dominio público portuario, a contía anual da taxa correspondente non poderá
ser inferior á cota desta taxa aplicada ao tráfico ou actividade mínima anual establecida, de ser o caso, no título habilitante da ocupación do dominio público.
3.2. A cota da taxa será a determinada nos seguintes parágrafos, sen prexuízo do
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disposto na alínea 3.1 anterior, segundo que a actividade sexa portuaria ou non.
A) Actividades portuarias
1. Taxa portuaria pola prestación de servizos e actividades de manipulación de carga.
A cota da taxa por servizos e actividades de manipulación de carga establécese por
unidade de carga manipulada, medida en tonelada métrica de peso bruto ou fracción en
función do grupo ao que pertenzan as mercadorías, de acordo co repertorio de clasificación de mercadorías que se recolle na regra vixésimo sexta da tarifa X-3 –mercadorías e
pasaxeiros – contida na subalínea 01 anterior.

Grupo de mercadorías

Cota da taxa (en euros)/
Tonelada

1

0,006095

2

0,010158

3

0,016253

4

0,026412

5

0,040633

2. Taxa portuaria pola prestación de servizos ao pasaxe.
A cota da taxa pola prestación de servizos ao pasaxe establécese por pasaxeiro/a e
vehículo en réxime de pasaxe, en función da modalidade de pasaxe e do tipo de navegación segundo se recolle na regra quinta da tarifa X-3 –mercadorías e pasaxeiros – contida
na subalínea 01 anterior, de acordo coa seguinte táboa:
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Tipo de navegación
Concepto

Interior,
local ou de
ría

Entre
portos da
UE

Exterior

a) Pasaxeiros
Bloque II
Bloque I

0,000828
0,001660

b) Vehículos
Motocicletas
e
vehículos ou remolques 0,002032
de dúas rodas
Automóbiles
0,010158
Camións, autocares e
outros vehículos de 0,050791
transporte colectivo

0,025472
0,070959

0,076416
0,141917

0,004064

0,008126

0,020317

0,040633

0,101584

0,203167

3. Taxa portuaria pola prestación de servizos técnico náuticos.
a) Servizo de practicaxe.
A cota establécese por servizo prestado, en función do arqueo do buque obxecto do mesmo, de acordo coa seguinte táboa:

Arqueo (GT)

Taxa (en euros)

Menor o igual que 1.500 GT

2,06

Maior que 1.500 GT e menor ou igual que 3.000 GT

2,47

Maior que 3.000 GT e menor ou igual que 4.000 GT

2,88

Maior que 4.000 GT

3,30

b) Servizo de amarre e desamarre.
A cota establécese por servizo prestado, en función do arqueo do buque obxec-

Lei I

110

TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS

Proxecto

to do mesmo, de acordo coa seguinte táboa:

Arqueo (GT)

Taxa (en euros)

Menor o igual que 1.500 GT

2,06

Maior que 1.500 GT e menor ou igual que 3.000
GT

2,47

Maior que 3.000 GT e menor ou igual que 4.000
GT

2,88

Maior que 4.000 GT

3,30

c) Servizo de remolque.
A cota establécese por servizo prestado, en función do arqueo do buque obxecto do mesmo, de acordo coa seguinte táboa:

Arqueo (GT)

Taxa (en euros)

Menor o igual que 1.500 GT

17,61

Maior que 1.500 GT e menor ou igual que 3.000
GT

21,13

Maior que 3.000 GT e menor ou igual que 4.000
GT

24,66

Maior que 4.000 GT

28,18

4. Taxa polo exercicio da actividade comercial portuaria de consignación de buques.
A cota polo exercicio da actividade comercial portuaria de consignación de buques
establécese por servizo prestado, en función do arqueo do buque consignado, de acordo
coa seguinte táboa:
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Arqueo (GT)

Taxa (en euros)

Menor o igual que 1.500 GT

11,77

Maior que 1.500 GT e menor ou igual que 3.000 GT

14,12

Maior que 3.000 GT e menor ou igual que 4.000 GT

16,47

Maior que 4.000 GT

18,83

5. Restantes servizos e actividades comerciais e industriais portuarias.
A cota anual da taxa polo exercicio de actividades comerciais ou industriais portuarias
non contempladas nos artigos anteriores establecerase por unha porcentaxe en función
do importe anual da cifra neta de negocios da actividade desenvolvida no porto ao amparo
da autorización, de acordo coa seguinte táboa:

Actividade desenvolvida

Tipo a aplicar

Lonxas, fábricas de xeo, cámaras de frío;
departamentos de armadores ou exportadores;
subministración de combustible a buques; recollida de
refugallos; varadoiros, talleres de reparación de
embarcacións, estaleiros; depuradoras de molusco,
cetarias, viveiros, acuicultura; xestión de amarres
náutico-recreativos

1 por 100

Naves de almacenaxe, loxística; oficinas; venda de
embarcacións, efectos navais; industrias conserveiras,
transformación e manipulación da pesca

1,50 por 100

A anterior listaxe de actividades posúe a estes efectos un carácter indicativo e non
limitativo.
No caso do desenvolvemento da actividade de lonxa, o importe anual da cifra neta
de negocios a considerar será o resultante de aplicar ao importe do volume total anual
de vendas efectuadas na lonxa a porcentaxe autorizada na concesión correspondente
en concepto de tarifa a cobrar polo adxudicatario do servizo pola prestación do mesmo.
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Para aquelas concesións, autorizacións ou calquera outro título habilítante outorgado
con anterioridade ao 12 de decembro de 2003, data de entrada en vigor desta lei, para
o exercicio de actividades comerciais ou industriais portuarias previstas neste apartado,
a cota máxima anual da taxa será de 30.000 € para as actividades ás que se lle aplique o
tipo do 1 por 100 e de 60.000 € para aquelas actividades ás que se lle aplique o tipo do
1,5 por 100.
B) Actividades non portuarias
1. Instalación no dominio público portuario de terrazas de hostalería.
A cota da taxa pola instalación no dominio público portuario de terrazas de hostalería
establécese por mesa autorizada e día ou fracción en función da intensidade da actividade
e da tempada do ano na que se desenvolva a mesma, de acordo coa seguinte táboa:

Intensidade da actividade

Temporada (euros)
Alta

Media

Baixa

Alta

0,95

0,72

0,48

Media

0,80

0,60

0,40

Baixa

0,61

0,47

0,31

Considerarase que a intensidade da actividade é alta cando se desenvolva nos portos
de: Ribadeo, Burela, Celeiro, Ortigueira, Cedeira, Ares, Sada, Muros, Noia, Portosín, Porto
do Son, Aguiño, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Carril, O Xufre, Vilanova, Cambados, O Grove, San Vicente, Portonovo, Sanxenxo, Combarro, Pontevedra, Bueu, Cangas,
Moaña, e Baiona.
Considerarase que a intensidade da actividade é media cando se desenvolva nos portos de: Foz, O Barqueiro, Cariño, Pontedeume, Malpica, Corme, Laxe, Camariñas, Muxía,
Fisterra, Corcubión, Portocubelo, O Freixo, Testal, Cabo de Cruz, Meloxo, Meira, Aldán
Panxón e A Guarda.
Considerarase que a intensidade da actividade é baixa cando se desenvolva nos restantes portos e instalacións non contemplados nos parágrafos anteriores.
Considerarase tempada alta os meses de xullo e agosto, temporada media os meses
de xuño e setembro e temporada baixa os restantes meses do ano.
No caso de que a autorización se outorgue por prazo dun ano natural, considerarase
a efectos da aplicación desta taxa que durante a temporada baixa o período de desenvolvemento da actividade será de 60 días.
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2. Restantes servizos e actividades comerciais e industriais non portuarias.
A cota anual da taxa polo exercicio das restantes actividades comerciais ou industriais
non portuarias establécese como o 2 por 100 do importe anual da cifra neta de negocios
da actividade desenvolvida no porto ao amparo da autorización. A cota anual máxima
desta taxa para aquelas concesións, autorizacións ou calquera outro título habilitante outorgado con anterioridade ao 12 de decembro de 2003, data de entrada en vigor desta
lei, para o exercicio dos restantes servicios e actividades comerciais e industriais non portuarias será de 120.000 €.
3.3. A taxa será liquidada por Portos de Galicia na forma e prazos determinados regulamentariamente. Os suxeitos pasivos deberán presentar as declaracións que correspondan na forma, lugar e prazos que se determinen regulamentariamente. Os suxeitos pasivos
desta taxa estarán obrigados a conservar, durante o prazo de prescrición, os xustificantes e
documentos acreditativos das operacións, rendas e calquera outros elementos necesarios
para determinar a débeda tributaria. Así mesmo, os suxeitos pasivos quedarán obrigados
a levar os libros e rexistros que regulamentariamente se establezan.
En especial, cando para a determinación da contía da taxa sexa preciso o coñecemento da cifra neta de negocios, os suxeitos pasivos terán as mesmas obrigas documentais e
formais contables que as establecidas nas normas do imposto sobre a renda das persoas
físicas e do imposto sobre sociedades. “
64) Modifícase o punto 2) da alínea 02. Dominio público portuario, que quedará
redactado como segue:
“2- O tipo de gravame anual aplicado á base impoñible será o seguinte:
a) No suposto de ocupación de terreos e de augas do porto:
- Nas áreas destinadas a usos portuarios relativos ao desenvolmento de actividades portuarias pesquerias: o 2,5%.
- Nas áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a
outras actividades portuarias comerciais e náutico-deportivas: o 5%.
- Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a
empresas industriais ou comerciais: o 6 %.
- Nas áreas destinadas a usos non portuarios: o 7 %.
Respecto do espazo de auga para recheo, o 2,5 % do valor da base mentres o
concesionario efectúa as obras de recheo no prazo fixado na concesión. Ó finalizar este prazo, o tipo será do 5 %.
b) No caso de ocupación do voo ou do subsolo de terreos ou espazos somerxidos:
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- O 2,5 % do valor da base impoñible que corresponda ós respectivos terreos
ou augas, agás que o seu uso impida a utilización da superficie. Neste caso o tipo
de gravame será o que corresponda de acordo co previsto na letra a) anterior.
c) No caso de ocupación de obras e instalacións:
- Nas áreas destinadas a usos portuarios relativos ao desenvolvemento de actividades portuarias pesqueiras: o 2,5% dos valores dos terreos, do espazo de auga e
das obras e instalacións, e o 25% do valor da depreciación anual asignada.
- Nas áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, os relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a
outras actividades portuarias comerciais e náutico-deportivas: o 5% dos valores
dos terreos do espazo de auga e das obras e instalacións, e o 100% do valor da
depreciación anual asignada.
- Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades
portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % dos valores dos terreos, do espazo de auga e
das obras e instalacións, e o 100 % do valor da depreciación anual asignada.
- Nas áreas destinadas a usos non portuarios: o 7 % dos valores dos terreos, do
espazo de auga e das obras e instalacións, e o 100 % do valor da depreciación
anual asignada.
d) No suposto de uso consuntivo: o 100 % do valor dos materiais consumidos.”
65) Engádeselle a alínea 03 ao Anexo 5, coa seguinte redacción:
“03 - Ocupación mediante medios persoais de inmobles afectos a dependencias
administrativas
A cota da taxa que se debe satisfacer será a que resulte de aplicar á base impoñible
o tipo de gravame correspondente, que se sinala a continuación.
Constitúe a base impoñible o valor de mercado do ben ou bens de dominio público
obxecto daquela. Para estes efectos, tomarase como valor de mercado o valor actualizado
do ben ou bens segundo o Inventario Xeral dos bens e dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo en conta a superficie ocupada e a súa situación no inmoble, de ser o
caso. Esta base actualizarase anualmente na mesma proporción que a variación interanual
experimentada polo índice xeral dos prezos ao consumo para o conxunto nacional total
(IPC) que correspondera e será efectiva a partir de cada 1 de xaneiro. No título habilitante
da utilización privativa ou ocupación especificarase cal é o valor de mercado no primeiro
ano da súa vixencia e cal será o mes de cálculo da variación do IPC que se empregue para
a súa actualización anual.
O tipo de gravame será do 2% cando a actividade a desenvolver no inmoble sexa a
prestación dun servizo público, e do 6% para o resto das actividades.”
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66) Engádeselle a alínea 04 ao Anexo 5, coa seguinte redacción:
“04 Ocupación de inmobles nas Illas de Ons e Onza.
A cota da taxa que se debe satisfacer será a que resulte de aplicar á base impoñible o
tipo de gravame que correspondera en cada caso, tendo en conta o uso e o tipo de solo.
Constitúe a base impoñible o total de metros cuadrados do ben inmoble de dominio
público que fora obxecto de concesión. No título habilitante da utilización privativa ou
ocupación especificarase cal é a base impoñible medida en metros cuadrados que fora
concedida.
Os tipos de gravame anuais a aplicar sobre a base impoñible son os que se especifican
a continuación:
a)

Uso vinculado á residencia ou vivenda:
- por m2 construído con uso residencial: 4 €/m2
- por m2 construído con uso non residencial: 1’5 €/m2
- por m2 non construído complementario ao uso residencial: 0’5 €/m2

b)

Uso comercial, vinculado exclusivamente á hostalaría, restauración ou á alimentación:
- por m2 construído con uso comercial, vinculado exclusivamente á hostalaría,
restauración ou á alimentación: 7’5 €/m2
- por m2 construído de edificacións auxiliares: 2’5 €/m2
- por m2 de patios, terrazas u outras superficies ocupadas anexas ao inmoble:
2’5 €/m2

c)

Uso agrario tradicional: por m2: 0’06 €/m2”

Artigo 60º.-Criterios de afectación de determinados tributos.
Un.- A totalidade dos ingresos previstos polo tipo de gravame autonómico do imposto sobre as vendas minoristas de determinados hidrocarburos, establecido polo artigo 5
da lei 9/2003, do 23 de decembro, de medidas tributarias e administrativas, queda afectado ao financiamento de gastos de natureza sanitaria. Para tal efecto, consignarase, polo seu
importe, unha transferencia específica no estado de ingresos do Servizo Galego de Saúde.
Dous.- A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga embalsada, establecido pola lei
15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas no programa 542A, en
concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, protección e mellora do
medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos
hidráulicos. Para tal efecto, consignarase, polo seu importe, unha transferencia de capital
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específica no estado de ingresos do organismo autónomo Augas de Galicia.
Tres.- A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico, corresponde
ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola lei 8/2009, do 22 de decembro,
financiará os gastos de investimento consignados nos programas 542A, 551B e 713B do
estado de gastos.
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