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II. TÍTULO I. MEDIDAS FISCAIS
CAPÍTULO I. Tributos cedidos
Artigo 1. Imposto sobre a renda das persoas físicas
Engádense dous novos números catorce e quince ao artigo 5 do texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte contido:
“Catorce. Dedución por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos
Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica o 15 % das cantidades
investidas no exercicio na rehabilitación de inmobles situados nos centros históricos
que mediante orde se determinen, cun límite de 9.000 €.
A estes efectos considerarase rehabilitación as obras que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que dispoñan dos permisos e autorizacións administrativas correspondentes.
b) Que teñan por obxecto principal a reconstrución do inmoble mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras obras análogas sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por
cento do prezo de adquisición, se se efectuou esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao comezo das obras de rehabilitación, ou, noutro caso, do
valor de mercado que tivese o inmoble no momento do devandito inicio. A estes
efectos, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado do inmoble a parte proporcional correspondente ao solo. Cando non se coñeza o valor
do solo, este calcularase prorrateando o custo de adquisición satisfeito ou o valor
de mercado entre os valores catastrais do solo e da construción de cada ano.
Quince. Dedución por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas
agrarias ou de explotación comunitaria da terra
Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica, e cun límite conxunto
de 20.000 euros, as cantidades seguintes:
a) O 20 % das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de capital
social como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de
explotación comunitaria da terra.
b) Con respecto ás mesmas entidades, poderá deducirse o 20 % das cantidades
prestadas durante o exercicio, así como das cantidades garantidas persoalmente
polo contribuínte, sempre que o préstamo se outorgue ou a garantía se constitúa
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no exercicio no que se proceda á constitución da sociedade ou á ampliación de
capital desta.
Para ter dereito a estas deducións deberán cumprirse os seguintes requisitos:
a) A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou das persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior a o 40 %
do capital social da sociedade obxecto do investimento, ou dos seus dereitos de
voto, en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación. En caso de préstamo ou garantía, non será necesaria unha participación
do contribuínte no capital, pero se esta existise non pode ser superior ao 40 %,
cos mesmos límites anteriores.
b) A entidade na que hai que materializar o investimento, préstamo ou garantía ha
de cumprir os seguintes requisitos:
1.º Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres
anos seguintes á constitución ou ampliación.
2.º Debe ter como obxecto social exclusivo a actividade agraria.
c) As operacións nas que sexa de aplicación a dedución deben formalizarse en
escritura pública, na cal ha de especificarse a identidade dos contribuíntes que
pretendan aplicar esta dedución e o importe da operación respectiva.
d) As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
No caso de préstamos, estes deben referirse ás operacións de financiamento
cun prazo superior ou igual a cinco anos, non podendo amortizar unha cantidade
superior ao 20 % anual do importe do principal prestado. No caso de garantías,
estas estenderanse a todo o tempo de vixencia da operación garantida, non podendo ser inferior a cinco anos.
O termo “actividade agraria” será o definido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias. A explotación agraria deberá estar inscrita no
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
Esta dedución é incompatible coas contempladas nos números Nove, Dez e Once.”

Artigo 2. Imposto sobre o patrimonio
Modifícase o artigo 13 ter do texto refundido das disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue:
“Artigo 13 ter. Deducións na cota do imposto sobre o patrimonio
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Un. Dedución por creación de novas empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible figura algún ao que se lle aplicaron as deducións na cota
íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas relativas á creación
de novas empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación, ou
investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas
ou de recente creación, o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 75 %, cun
límite de 4.000 euros por suxeito pasivo, a parte da cota que proporcionalmente
corresponda aos mencionados bens ou dereitos. O incumprimento dos requisitos
previstos nas deducións do imposto sobre a renda das persoas físicas determinará a
perda desta dedución.
Esta dedución será incompatible coas establecidas nos números Dous, Tres, Cinco e
Sete, seguintes.
Dous. Dedución por investimento en Sociedades de Fomento Forestal
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen participacións nas Sociedades de Fomento Forestal
reguladas na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, o contribuínte poderá
aplicar unha dedución do 100% na parte da cota que proporcionalmente corresponda
aos devanditos bens ou dereitos.
As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período
mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das
exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio,
aínda que a dita exención fose parcial.
Tres. Dedución pola participación no capital social de cooperativas agrarias ou de
explotación comunitaria da terra
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen participacións no capital social de cooperativas
agrarias ou de explotación comunitaria da terra ás que se refire a Lei 5/1998, do 18
de decembro, de Cooperativas de Galicia, o contribuínte poderá aplicarse unha dedución do 100% na parte da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos
bens ou dereitos.
As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período
mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das
exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio,
aínda que a dita exención fose parcial.
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Catro. Dedución pola afectación de terreos rústicos a unha explotación agraria e
arrendamento rústico
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen terreos rústicos afectos a unha explotación
agraria, o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100% na parte da cota que
proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou dereitos, sempre que estean
afectos á explotación agraria polo menos durante a metade do ano natural correspondente a devindicación.
A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia.
O termo “explotación agraria” será o definido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias.
Tamén terán dereito a esta dedución aqueles contribuíntes que cedan en arrendamento os terreos rústicos por igual período temporal, de acordo coas condicións
establecidas na Lei 49/2003, do 26 de novembro, de arrendamentos rústicos.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das
exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio,
aínda que a dita exención fose parcial.
Cinco. Dedución pola participación nos fondos propios de entidades agrarias
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen participacións nos fondos propios de entidades
cuxo obxecto social sexan actividades agrarias, o contribuínte poderá aplicarse unha
dedución do 100% na parte da cota que corresponda ao valor das participacións. A
dedución só acadará ao valor das participacións, determinado segundo as regras deste
imposto, na parte que corresponda á proporción existente entre os activos necesarios
para o exercicio da actividade agraria, minorados no importe das débedas derivadas
desta, e o valor do patrimonio neto da entidade. Para determinar a devandita proporción tomarase o valor que se deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta
fielmente a verdadeira situación patrimonial da sociedade.
Da mesma dedución gozarán os créditos concedidos ás mesmas entidades na parte
do importe que financie as ditas actividades agrarias.
A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia.
As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante
un período mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición. No caso de créditos,
estes deben referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior a cinco
anos, non podendo amortizar unha cantidade superior ao 20 % anual do importe do
principal prestado.
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Os termos “explotación agraria” e “actividade agraria”, serán os definidos na Lei
19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións
do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que
a dita exención fose parcial.
Seis. Dedución pola afectación a actividades económicas de inmobles en centros históricos
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen bens inmobles situados nos centros históricos
que mediante orde se determinen, o contribuínte poderá aplicarse unha dedución do
100% na parte da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou
dereitos, sempre que estean afectos a unha actividade económica polo menos durante a metade do ano natural correspondente a devindicación.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións
do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que
a dita exención fose parcial.
Sete. Dedución pola participación nos fondos propios de entidades que exploten
bens inmobles en centros históricos.
Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación da base impoñible se incluísen participacións nos fondos propios de entidades en
cuxo activo se atopen bens inmobles situados nos centros históricos que mediante
orde se determinen, o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100% na parte
da cota que proporcionalmente corresponda ás devanditas participacións, sempre
que os devanditos bens estean afectos a unha actividade económica polo menos durante a metade do ano natural correspondente a devindicación.
A dedución só acadará ao valor das participacións, determinado segundo as regras
deste imposto, na parte que corresponda á proporción existente entre os devanditos
bens inmobles, minorados no importe das débedas destinadas a financialos, e o valor
do patrimonio neto da entidade. Para determinar a devandita proporción tomarase o
valor que se deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta fielmente a verdadeira
situación patrimonial da sociedade.
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións
do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que
a dita exención fose parcial. ”
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Artigo 3. Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
O texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28
de xullo, queda modificado como segue:
Un. Engádese un novo número Oito ao artigo 16, co seguinte contido:
“Oito. Dedución para a promoción de solo industrial
Terán dereito a unha dedución do 100% na cota as compras de solo para a promoción de solo industrial, realizadas por entidades instrumentais do sector público que
teñan entre as súas funcións ou obxecto social a dita finalidade.”
Dous. Engádese un novo número Nove ao artigo 17, co seguinte contido:
“Nove. Dedución para a promoción de solo industrial
Terán dereito a unha dedución do 100% na cota:
a) As vendas de solo público empresarial realizadas por entidades instrumentais do
sector público que teñan entre as súas funcións ou obxecto social a promoción
do devandito solo. Así mesmo, tamén gozarán de dedución a constitución de
condicións resolutorias, dereitos de adquisición preferente ou outras garantías
pactadas en favor das devanditas entidades transmitentes para garantir as obrigacións de edificar, implantar actividade ou outras que se impoñan ao adquirente,
derivadas das vendas.
b) As compras de solo para a promoción de solo industrial, realizadas por entidades
instrumentais do sector público que teñan entre as súas funcións ou obxecto
social a dita finalidade.
c) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división que se efectúen sobre
o solo empresarial polas entidades instrumentais do sector público que teñan
entre as súas funcións ou obxecto social a promoción do devandito solo.
d) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división que se efectúen sobre
o solo empresarial polos suxeitos pasivos que teñan dereito ao beneficio fiscal
previsto na letra a). Estas operacións deberán realizarse no prazo máximo de 3
anos desde a adquisición.”
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CAPÍTULO II. Tributos propios
Artigo 4. Taxas
1.

Elévanse os tipos das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma de Galicia ata a cantidade que resulte da aplicación do coeficiente do 1,01 ás contías exixibles
á entrada en vigor desta lei, exceptuando as tarifas que experimenten algunha modificación na contía no número 2 deste artigo. Este coeficiente seralles de aplicación tanto
ás contías, de carácter mínimo ou máximo, como ás deducións que se establecen en
todo tipo de tarifas, tanto de taxas de contía fixa como variable.
Considéranse taxas de contía fixa cando non están determinadas por unha porcentaxe sobre unha base ou esta non se valora en unidades monetarias.
Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas taxas que se recadan
mediante efectos timbrados.

2.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, queda modificada como segue:

Un. Modifícanse as letras i) e j) do número 2 do artigo 40, que quedan redactadas
como seguen:
“i) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a explotación de superficies destinadas a varadoiro para embarcacións profesionais do sector
pesqueiro e/ou marisqueiro, o importe da bonificación será do 50% sobre a taxa de
ocupación de terreos resultante sempre que a instalación se destine en exclusiva ao
servizo da flota profesional pesqueira e marisqueira. Cando na instalación, de xeito
complementario, se autorice prestar servizo a outro tipo de embarcacións non vinculadas ao sector pesqueiro ou marisqueiro a bonificación a aplicar sobre a taxa de
ocupación de terreos resultante será do 35%.
j) Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio portuario:
1º) 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.
2º) As corporacións locais cando se trate de actividades encadradas entre as súas
finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica.
3º) O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que
os servizos ou as actividades que se vaian desenvolver no espazo portuario se
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presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións
e non sexan obxecto de explotación económica.
4º) Os particulares ou as empresas concesionarias cando a ocupación do dominio
público ou o aproveitamento de obras e instalacións se corresponda con terreos
ou bens incorporados á zona de servizo do porto a través dunha expropiación ou
cesión aboada ou aportada integramente polo dito concesionario.”
Dous. Modifícase a alínea 03 do anexo 1, que queda redactada como segue:
«03 Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal das Administracións Públicas
01 Inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de
postos de traballo na Administración xeral da Comunidade Autónoma
02 Inscrición nos procesos de selección de persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma
* Grupo I do Convenio ou subgrupo A1
* Grupo II do Convenio ou subgrupo A2 ou grupo B
* Grupo III do Convenio ou subgrupo C1
* Grupo IV do Convenio ou subgrupo C2
* Grupo V do convenio ou agrupación profesional do persoal funcionario subalterno
03 Inscrición para a inclusión nas bolsas para a selección de persoal
funcionario interino para ocupar postos reservados a persoal funcionario
con habilitación de carácter nacional
04 Inscrición nos procesos selectivos para a selección dos membros
dos corpos da policía local, vixiantes municipais e auxiliares de policía
local derivada da cooperación da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia cos concellos
* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal de
novo ingreso na categoría de Policía dos Corpos da Policía Local de
Galicia
* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal auxiliar de Policía Local
* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de Vixiantes
Municipais

17,32

41,56
35,78
31,18
25,40
20,78

17,32

31,18

25,40
25,40»

Tres. Modifícase a subalínea 11 da alínea 14 do anexo 1, que queda redactada como
segue:
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« 11 Licenza única interautonómica en materia de pesca continental

25,00»

Catro. Engádese unha subalínea 12 á alínea 14 do anexo 1:
« 12 Participación en sorteos de distribución de permisos de pesca
fluvial

6,06»

Cinco. Modifícase a subalínea 05 da alínea 15 do anexo 1, que queda redactada como
segue:
« 05 Licenza única interautonómica en materia de caza

70,00»

Seis. Modifícase a contía do derradeiro apartado da subalínea 02 da alínea 20 do
anexo 1:
« Solicitude de homologación a títulos de máster de ensinanzas
artísticas.

91,90»

Sete. Modifícase a subalínea 03 da alínea 20 do anexo 1, que queda redactada como
segue:
«03 Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas
establecidas pola LOE e dos seus duplicados

TÍTULO/TARIFAS ( EN €)

TARIFA
NORMAL

FAMILIA
NUMEROSA
CATEGORÍA
XERAL

FAMILIA
NUMEROSA
CATEGORÍA DUPLICADO
ESPECIAL

Bacharel

50,82

25,44

0

4.68

Técnico

20,77

10,41

0

2,40

Técnico superior

50,82

25,44

0

4,68

Título Superior de Conservación e restauración
de bens culturais

66,57

33,30

0

6,67

Certificado de nivel avanzado de idiomas

24,38

12,21

0

2,40

Profesional de Música

24,28

12,14

0

2,25

Profesional de Danza

24,28

12,14

0

2,25

Título Superior de Música

66,57

33,30

0

6,67

Titulo Superior de Danza

66,57

33,30

0

6,67

Técnico Deportivo

21,19

10,61

0

2,44

Técnico Deportivo Superior

51,83

25,96

0

4,77

Título Superior de Deseño

66,57

33,30

0

6,67

Título Superior de Artes Plásticas

66,57

33,30

0

6,67

Título Superior de Artes Dramáticas

66,57

33,30

0

6,67

Oito. Engádense unha alínea 59 ao anexo 1, coa seguinte redacción:
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«59 Autorización de navegación e fondeo de embarcacións deportivas en augas do
Parque Nacional Illas Atlánticas:
01 Autorización de navegación en augas do Parque Nacional Illas Atlánticas
Autorización de navegación

Valida para españois, outros cidadáns da
Unión Europea e estranxeiros

Período de validez de
3 anos

15,15

02 Autorización de fondeo en augas do Parque Nacional Illas Atlánticas
AUTORIZACIÓN DE
FONDEO
Autorización fondeo
A1

Autorización fondeo
A2

Autorización fondeo
A3

Autorización fondeo
A4

Autorización fondeo
B1

Autorización fondeo
B2

Autorización fondeo
B3

Autorización fondeo
B4

VÁLIDA PARA
Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de menos de 12
metros de eslora desde o 1 de outubro ao 31 de
marzo

PERÍODO DE
VALIDEZ
1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de entre 12 e 15
metros de eslora desde o 1 de outubro ao 31 de
marzo

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de máis de 15
metros e ata 20 metros de eslora desde o 1 de
outubro ao 31 de marzo

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de máis de 20
metros e ata 35 metros de eslora desde o 1 de
outubro ao 31 de marzo

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de menos de 12
metros de eslora desde o 1 de abril ao 30 de
setembro

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de entre 12 e 15
metros de eslora desde o 1 de abril ao 30 de
setembro

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de máis de 15
metros e ata 20 metros de eslora desde o 1 de
abril ao 30 de setembro

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

Españois, outros cidadáns da Unión Europea e
estranxeiros con embarcacións de máis de 20
metros e ata 35 metros de eslora desde o 1 de
abril ao 30 de setembro

1 día, autorizable
por un máximo de 5
días consecutivos

TARIFA

4,55

7,07

13,13

38,38

9,09

14,14

32,32

101,00»

Nove. Modifícase a subalínea 04 da alínea 7 do anexo 2, que queda redactada como
segue:
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«04 Expedición de notificacións de movemento intracomunitario
de animais vivos procedentes da acuicultura, certificados zoosanitarios e
zootécnicos, incluídos os relacionados cos movementos de animais vivos
e produtos de orixe animal, salvo que as tramitacións de autorizacións
de traslado de animais se realicen de forma telemática a través da oficina
agraria virtual da consellería competente en materia de acuicultura, ou
que o operador actúe directamente a través do SISTEMA TRACES (mínimo 2,91 € por certificación):
- Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal)
Máximo
- Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal ou colmea)
Máximo
- Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletería (por animal)
Máximo
- Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma,
óvulos e embrións (por unidade)
Máximo
- Peixes vivos, gametos, ovos embrionados, crustáceos e moluscos
para reinmersión, por tonelada ou fracción
Máximo
- Produtos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación
animal (por tonelada)
Máximo
- Certificado de transporte
- Comprobación de carga:
* Équidos, bóvidos e similares
* Porcino, ovino, caprino e similares
* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares
- Esperma, óvulos e embrións (por unidade)
Máximo

2,44
48,73
0,451940
13,54
0,262415
13,54
0,009041
13,54
1,89
22,56
2,28
27,04
2,91
127,32
84,88
42,44
0,015017
36,45 »

Dez. Engádese un apartado 1.5 na letra C da alínea 08 do anexo 2, coa seguinte
redacción:
«1.5 Dedución por análise parasitolóxica nas unidades de Rede Integrada de Laboratorios de Diagnóstico de triquina de carne de porco doméstico de matanza domiciliaria para autoconsumo: establécese como importe da dedución a aplicación de 12
€ por mostra analizada.»
Once. Modifícase a alínea 11 do anexo 2, que queda redactada:
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«11 Servizos farmacéuticos e actividades realizadas en materia de medicamentos e
principios activos para fabricar medicamentos»

Doce. Engádense as subalíneas 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 na alínea 11 do anexo 2,
coa seguinte redacción:
«03 Autorización de funcionamento ou traslado de entidade de
distribución de medicamentos de uso humano
04 Autorización de modificacións relevantes que afecten aos locais,
equipos ou actividades de entidades de distribución de medicamentos
de uso humano
05 Autorización de cambio de titularidade dunha entidade de distribución de medicamentos de uso humano
06 Autorización de peche de entidade de distribución de medicamentos de uso humano
07 Inspección para a verificación do cumprimento das Boas Prácticas de Distribución de medicamentos de uso humano e/ou das Boas
Prácticas de Distribución de principios activos para medicamentos de
uso humano
08 Inspección para a verificación do cumprimento das Normas de
Correcta Fabricación de medicamentos
09 Emisión de certificados de cumprimento de boas prácticas en
materia de medicamentos (Normas de Correcta Fabricación de medicamentos, Boas Prácticas de Distribución de medicamentos e principios
activos e outras asimilables)

609,44
334,97

118,02
88,76
1.024,93

2.252,40

112,62»

Trece. Elimínanse as subalíneas 06 e 08 da alínea 12 do anexo 2.
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Catorce. Modifícase a subalínea 14 da alínea 12 do anexo 2, que queda redactada
como segue:
« 14 Actividades de control oficial en empresas alimentarias para
dar cumprimento a requisitos de terceiros países

22,05»

Será cobrada unha taxa por cada actuación ou solicitude independente, que implique realizar acta e/ou un informe.
O cómputo da taxa realizarase por hora completa ou fraccións de
media hora completada.
No cómputo do tempo de actuación sumaranse os conceptos seguintes:
a) Tempo da inspección: será o recollido na acta de inspección.
Se a solicitude implica máis dunha visita sumarase o tempo de
todas as actas.
b) Tempo de desprazamento do persoal de inspección: compútase unha hora por cada día de visita ao establecemento.
c) Se a actuación conleva trámites de estudo de documentación
e/ou tarefas administrativas anteriores ou posteriores, computaranse tres horas máis.
Quince. Elimínanse as subalíneas 01 e 02 da alínea 25 do anexo 2.
Dezaseis. Engádese unha subalínea 03 á alínea 25 ao anexo 2:
« 03 Análise parasitolóxica por mostra nas unidades da Rede Integrada de Laboratorios de Diagnóstico de Triquina da Comunidade
Autónoma de Galicia

15,07»

Dezasete. Modifícase a alínea 25 do anexo 3, que queda redactada como segue:
«25 Emisión de certificados de verificación de produto, verificación periódica ou
verificación trala reparación o modificación, emitidos directamente pola administración,
cando os ensaios os realice un laboratorio por ela designado (por instrumento)”

Dezaoito. Modifícanse as subalíneas 30, 31, 32 da alínea 25 do anexo 3, que quedan
redactadas como segue:
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« 30 Instrumentos destinados a medir a velocidade de circulación
de vehículos a motor: Verificación de produto ou verificación tras a reparación ou modificación de cinemómetros estáticos
31 Instrumentos destinados a medir a velocidade de circulación de
vehículos a motor: Verificación de produto ou verificación tras a reparación ou modificación de cinemómetros móbil
32 Instrumentos destinados a medir a velocidade de circulación de
vehículos a motor: Verificación de produto ou verificación tras a reparación ou modificación de cinemómetros tramo

469,58

687,98

1.726,22»

Dezanove. Engádese unha subalínea 35 á alínea 25 do anexo 3:
« 35 Instrumentos destinados a medir a velocidade de circulación
de vehículos a motor: Verificación de produto ou verificación tras a reparación ou modificación de cinemómetros tramo (tramo adicional)

808,00»

Vinte. Engádese unha subalínea 22 á alínea 52 do anexo 3:
« 22 Declaración de subproduto

159,58»

Vinte e un. Modifícase a alínea 68 do anexo 3, que queda redactada como segue:
« 68 Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola Administración Hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia, por metro cúbico
de auga captado

0,021»

Vinte e dous. Engádese unha alínea 81 ao anexo 3:
« 81 Informes preliminares de situación e informes de situación en
materia de solos contaminados

52,00»

Vinte e tres. Engádese un punto 5, na regra cuarta da tarifa X-1 contida na subalínea
01 da alínea 99 do anexo 3, co seguinte contido:
«5. Unicamente para a súa aplicación aos servizos prestados no ano 2018, se inclúe
un novo suposto de bonificación por limitacións de calado sobrevidas e declaradas
polo organismo competente nun porto concreto, aplicable unicamente aos barcos
mercantes, no porto coa limitación e durante o tempo que persista esta limitación
de calado.
Aplicarase aos barcos mercantes a tarifa correspondente cunha redución do 30%.»
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Vinte e catro. Modificase a regra décima da tarifa X-3 contida na subalínea 01 da
alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
«Décima. Cando a mercadoría obxecto da tarifa sexan produtos procedentes de
acuicultura criados en bateas ou noutro tipo de instalacións flotantes, aboará a tarifa
correspondente pola súa produción, aínda que Portos de Galicia poderá establecer
concertos anuais cos propietarios ou asociacións de propietarios.
No caso de que o produto sexa mexilón, no suposto de formalizar o convenio indicado, aplicarase unha tarifa anual por batea, estimando unha produción media de 70 tn/
ano, resultando unha tarifa anual de 203,848363 €/ano. Cando non sexa formalizado
convenio e non existan datos reais da descarga anual de cada batea no porto, tomarase como descarga anual estimada para os efectos do computo desta tarifa 90 Tn/ano.
No suposto doutros produtos acuícolas, as contías obteranse segundo a regra novena da presente tarifa considerando as ditas mercadorías dentro do grupo quinto e a
descarga real efectuada.
No concerto indicado poderase establecer unha redución da contía da tarifa dependendo do número de bateas ou instalacións flotantes adscritas a el, segundo os tramos
establecidos no seguinte cadro:
NÚMERO DE BATEAS ADSCRITAS AO CONVENIO
Da batea 0 a 4

% BONIFICACIÓN
0%

Da batea 5 a 20

75%

Da batea 21 a 50

80%

Da batea 51 a 100

85%

Por riba da batea 101

90%

Polo tanto, o importe resultante da tarifa X-3 cando sexan formalizados convenios
será a suma da taxa obtida en cada un dos intervalos, sendo cada sumando o resultado de multiplicar a contía unitaria correspondente polo número de bateas ou
instalacións flotantes do intervalo e por 1, menos a bonificación que lle corresponda
ao citado intervalo expresado en tanto por un.»
Vinte e cinco. Modificase a regra primeira da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da
alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
«Primeira. Esta tarifa abrangue a utilización, polas embarcacións deportivas, incluso as
destinadas a fins lucrativos, polas embarcacións tradicionais e polos seus tripulantes e
pasaxeiros, das augas do porto e das súas instalacións de balizamento, das axudas á
navegación, das bacías, dos accesos terrestres e viais de circulación dos portos e, de
ser o caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en peiraos ou embarcadoiros, así
como dos servizos específicos dispoñibles.
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Entenderase por embarcación deportiva toda embarcación de calquera tipo, con independencia do medio de propulsión, cuxo casco teña eslora comprendida ente 2,5
e 24 metros, sexa utilizada para fines deportivos ou de ocio. Quedan excluídas as
embarcacións de recreo da lista 6ª que transporten máis de 12 pasaxeiros.»
Vinte e seis. Modificase a regra cuarta da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea
99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
« Cuarta. É condición indispensable para a aplicación desta tarifa que a embarcación
non realice transporte de mercadorías e que os pasaxeiros non viaxen suxeitos a cruceiros ou excursións turísticas; neste caso aplicaranse as tarifas X-1, X-2 e X-3.
Entenderase que os pasaxeiros non viaxan suxeitos a cruceiros ou excursións turísticas cando o fagan en embarcacións deportivas que teñan menos de 24 metros de
eslora e que as ditas embarcacións non poidan transportar a máis de 12 pasaxeiros.»
Vinte e sete. Modificase a regra sexta da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea
99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
« 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.
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: 0,032311€
Zona II: 0,023028€
B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións:
1. Atracada en punta: 0,038380€.
2. Atracada de costado: 0,095952 €.
3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019191 €
4. Ancoraxe: 0,038380 €
5. Embarcacións en seco.
5.1 Embarcacións en seco que aboen durante o mesmo período o concepto A) da
presente tarifa X-5: 0,061062 €
5.2 Embarcacións en seco que non aboen durante o mesmo período o concepto A)
da presente tarifa X-5: 0,081416 €
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C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos:
1. Por cada finger en cada posto de atracada: 0,016282 €
2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións atracadas: 0,008142 €
3. Toma de auga: 0,005815€
4. Toma de enerxía eléctrica: 0,005815 €
5. Servizo de mariñeiría a embarcacións atracadas:
Para embarcacións de menos de 12 metros de eslora 19,72 €/m2/ano, e de 22,17
€/m2/ano para o resto de embarcacións, correspondendo os metros cadrados á superficie nominal da praza teórica que ocuparía cada embarcación, e aplicando a parte
proporcional ao período autorizado.
O servizo de mariñeiría inclúe as axudas á atracada e desatracada e o control e xestión das instalacións.
No suposto de que o servizo de mariñeiría non inclúa a parte proporcional do servizo
de vixilancia continuada as contías serán as indicadas anteriormente multiplicadas por
0,65.
Cando por parte do organismo portuario se acouten especificamente zonas do porto
para ancoraxe ou depósito de embarcacións deportivas, as contías dos apartados 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 e históricas de
Galicia debidamente acreditadas e recoñecidas no censo de embarcacións tradicionais
e barcos históricos de Galicia conforme ao establecido na normativa de aplicación,
serán as anteriormente indicadas cunha bonificación de ata un 60% da tarifa resultante.
A dita bonificación calcularase en función da clasificación da embarcación segundo
sexa tradicional ou histórica (clásica ou de época) antigüidade e uso. Esta bonificación
non será acumulable ás bonificacións descritas na regra oitava desta tarifa X-5.
Para os efectos da aplicación das bonificacións indicadas para embarcacións tradicionais e históricas de Galicia terase en conta o seguinte:
a) Para as embarcacións tradicionais de Galicia construídas con anterioridade ao
ano 1950: aplicarase unha bonificación dun 40% sobre a suma das contías dos
conceptos A), B) e C) resultante.
b) Para as embarcacións históricas clásicas: aplicarase unha bonificación dun 30%
sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e C) resultante.
c) Para as embarcacións históricas de época, e para as restantes históricas e tradicionais construídas con posterioridade ao ano 1950: a bonificación será dun 20% e
aplicarase sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e C) resultante.
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Para a aplicación das bonificacións indicadas será preciso acreditar a inscrición no
censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia, e solicitar explicitamente a bonificación achegando a documentación acreditativa.
Ademais, se é o caso, serán aplicables sobre á suma das contías dos conceptos A), B)
e C) resultante, as seguintes bonificacións adicionais:
1. O 20% para embarcacións tradicionais e históricas de Galicia propiedade de
asociacións náuticas ou culturais sen animo de lucro e que se acredite a súa posta
a disposición para a promoción, divulgación, protección ou conservación dos seus
valores culturais e históricos.
2. O 10% para embarcacións tradicionais e históricas de Galicia inscritas no censo
voluntario propiedade dun armador particular, que non sexan destinadas a fins
lucrativos.
Aos efectos do disposto nesta regra teranse en conta as seguintes definicións:
a) Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie de espello de auga
destinado para tal fin e debidamente autorizado.
b) 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.
c) 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.
d) Enténdese por dispoñibilidade dos servizos de auga e enerxía, dos números
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.»
Vinte e oito. Modificase a regra décimo segunda da tarifa X-5 contida na subalínea 01
da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
«Décimo segunda. Nas instalacións deportivas construídas e xestionadas parcialmente
por Portos de Galicia que sexan explotadas por particulares mediante a correspondente concesión ou autorización administrativa, poderase aplicar, para as embarcacións en tránsito que ocupen prazas de uso público, unha redución na contía da tarifa
do 5%, dependendo da composición e porte da flota afecta, sempre que o xestor se
subrogue na obriga dos suxeitos pasivos. Neste caso, o xestor da instalación entregaralle a Portos de Galicia a documentación que lle sexa requirida por este organismo,
consonte o procedemento e formato que se determine.
Nas instalacións descritas no parágrafo anterior que á entrada en vigor desta lei incluísen nos pregos de condicións a redución da contía da tarifa X-5 de ata o 15%, por su-
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brogarse nas obrigas de pagamentos dos suxeitos pasivos que utilicen as instalacións,
manterase esta redución mentres estea vixente ese título administrativo.»
Vinte e nove. Modificase a regra décimo primeira da tarifa E-1 contida na subalínea 02
da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
«Décimo primeira. Con carácter xeral, as contías da tarifa, por hora de utilización,
do guindastre tipo pluma, ou por eslora máxima, no guindastre tipo pórtico serán as
seguintes:
GUINDASTRE TIPO PLUMA

€/H

Menos de 3 toneladas

14,181233 €

Entre 3 e 6 toneladas

19,241587 €

Maior de 6 toneladas

22,275079 €

GUINDASTRE TIPO PÓRTICO

€ POR MANOBRA DE SUBIDA
OU BAIXADA

Eslora máxima ata 8 metros

60

Eslora máxima entre 8,01 a 10 metros

65

Eslora máxima entre 10,01 a 12 metros

70

Eslora máxima entre 12,01 a 14 metros

80

Eslora máxima entre 14,01 a 16 metros

90

Eslora máxima de mais de 16,01 metros

105

As embarcacións que realicen manobras de subida e baixada nun prazo de 24 horas
terán un desconto do 25%.
Portos de Galicia poderá establecer concertos para a utilización dos guindastres cos
usuarios habituais, facéndose estes cargo da súa conservación e mantemento ordinario e sendo responsables ante terceiros da súa manipulación, e fixará como tarifa
mensual unha estimación da utilización do guindastre baseada para cada porto no tipo
e na composición da flota usuaria, nas condicións de abrigo das augas e na superficie
de peirao dispoñible para a ancoraxe.
Os portos nos que será de aplicación o disposto nesta regra serán San Pedro de
Visma, Suevos, Caión, Razo, Malpica, Barizo, Santa Mariña de Camariñas, Aguete, Vilanova e Panxón. Esta relación poderá ser modificada, a criterio de Portos de Galicia, se
as condicións físicas ou climatolóxicas do porto así o aconsellen.»
Trinta. Modificase a regra quinta da tarifa E-3 contida na subalínea 02 da alínea 99 do
anexo 3, que queda redactada como segue:
«Quinta. As contías da tarifa por subministración de enerxía eléctrica serán as seguintes:
a) Por KWh ou fracción subministrada a través das tomas propiedade de Portos de
Galicia: 0,331849 €. A facturación mínima será de 3,840155 €.
b) As contías da taxa para as restantes instalacións:
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As bases de cálculo da taxa portuaria defínense segundo os conceptos de enerxía
establecidos en referencia directa ao cálculo da factura eléctrica do mercado retallista
español establecido no RD 1164/2001 e ,en particular, á tarifa PVPC simple dun único
período 2.0A establecida no RD 216/2014, con prezos dos termos de peaxes de
acceso e marxe de comercialización fixo vixentes, segundo a formulación seguinte:
Taxas E-3 no período de devindicación = (PA+EA) x Rv x IE + Ct.
Sendo:
Concepto de potencia accesible (PA): resulta da aplicación do prezo da potencia vixente no ano natural de devindicación. Fíxase para o exercicio 2018 e seguintes unha
contía de 0,1152 €/kW.día, multiplicado pola potencia dispoñible da instalación, que
ven determinada polo calibre do interruptor xeral de protección da liña de acometida
(kW), multiplicado polos días comprendidos no período de facturación.
No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente aprobada.
Concepto de enerxía activa (EA): resulta da aplicación do prezo da enerxía vixente
no ano natural de devindicación, multiplicado pola diferenza de lecturas do equipo
de medida tomadas o primeiro día e o último do período de devindicación en kWh.
O prezo da enerxía vixente no ano natural será unha contía fixa para todo o ano
natural, sendo este valor o prezo medio da enerxía publicado polo Ministerio con
competencia en materia de enerxía do período interanual calculado a partir do 1 de
xullo. Para o exercicio 2018 este valor medio é de 0,116842 €/Kwh.
No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente aprobada.
Recarga polo volume de kwh consumidos (Rv): Establecese unha recarga da tarifa
base consumida comprendida entre o 2% e o 10 %, dependendo a dita porcentaxe
do consumo medio diario realizado durante o período de devindicación, segundo a
seguinte táboa:
MEDIA DOS KWH CONSUMIDOS DÍA DURANTE O PERÍODO
RECARGO (%)
LIQUIDADO
Igual o superior a 300 kWh/día

10%

Igual o superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día

8%

Igual o superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día

6%

Igual o superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día

4%

Igual o superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día

2%

Onde:
Rv = 1 + Recargo (%)/100
Imposto eléctrico (IE): sobre o concepto de potencia accesible e o concepto de
enerxía activa será de aplicación a porcentaxe correspondente ao imposto eléctrico legalmente establecido polo organismo competente. O imposto eléctrico para o
exercicio 2018 e seguintes é dun 5,11269632%. Non obstante, no suposto de que
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sufra variacións durante este exercicio, adaptarase a formulación ó imposto vixente
no período de devindicación.
Onde:
IE = 1 + Gravame imposto eléctrico (%)/100 = 1+5,11269632/100 = 1,0511269632
- Contía por posta a disposición de contador (Ct): polos traballos de conexionado,
desconexionado e tramitacións administrativa de instalación e seguimento establecese
unha contía fixa de 0,05 €/día en subministracións efectuadas en baixa tensión e de 0,5
€/día en subministracións efectuadas en media tensión, polos días comprendidos entre
o primeiro e o ultimo do período de devindicación.»
Trinta e un. Modificase a regra décimo cuarta da tarifa E-4 contida na subalínea 02 da
alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue:
« Décimo cuarta. As contías pola subministración de elementos de apertura ou peche
de control de accesos instalados nos portos, serán os seguintes:
Tarxetas magnéticas de proximidade ou contacto: 15,02 €/unidade
Dispositivos de lectura a distancia: 20,00 €/unidade
Mandos a distancia: 50,61 €/unidade.»
Trinta e dous. Modificase o número 2 da alínea 02 do anexo 5, que queda 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 pesqueiros onde se desenvolvan actividades de lonxa, coas súas correspondentes cámaras de frío, fábricas de xeo, e naves
de redes: o 2,5 % sobre o valor dos terreos.

--

Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, aos relativos ao desenvolvemento de servizos portuarios e ós servizos básicos que se prestan nunha
instalación náutico deportiva: o 5 % sobre o valor dos terreos.
No suposto de edificacións propiedade da Administración destinadas a estacións
marítimas, ou instalacións para o servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o
gravame do 5 % a toda a instalación, incluso naqueles espazos destinados a actividades complementarias desta.

--

Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades
portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % sobre o valor dos terreos.

--

Nas áreas destinadas a outros usos complementarios e auxiliares non estritamente portuarios, tales como locais de hostalería e restauración ou locais comerciais
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con uso non estritamente portuario ou actividades relacionadas coa interacción
porto cidade : o 7% sobre o valor dos terreos.
--

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. Ao finalizar este prazo, o tipo será do 5%.

b) No caso de ocupación do voo ou subsolo de terreos ou espazos somerxidos:
O 2,5% do valor da base impoñible que corresponda aos 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 pesqueiros onde se desenvolvan actividades de lonxas coas súas correspondentes cámaras de frío fábricas de xeo e
naves de redes: o 2,5 % do valor das obras e instalacións, e o 25 % do valor da
depreciación anual asignada.

--

Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros de exportación de peixe fresco e venda en locais situados en lonxas da Comunidade Autónoma de Galicia:
o 5% do valor das obras e instalacións, e o 60% do valor da depreciación anual
asignada naquelas.

--

Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, aos relativos ao desenvolvemento de servizos portuarios e aos servizos básicos a prestar nunha instalación
náutico deportiva: o 5% do valor das obras e instalacións, e o 100% do valor da
depreciación anual asignada.
No suposto de edificacións propiedade da Administración destinadas a estacións
marítimas, ou instalacións para o servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 5 % do valor de todas as obras e instalacións, incluso daqueles espazos
destinados a actividades complementarias desta.

--

Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades
portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que
correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6% do valor das obras e
instalacións, e o 100% do valor da depreciación anual asignada.

--

Nas áreas destinadas outros usos complementarios e auxiliares non estritamente
portuarios, tales como locais de hostalería e restauración ou locais comerciais con
uso non estritamente portuario ou actividades relacionadas coa interacción porto
cidade: o 7% do valor das obras e instalacións, e o 100% do valor da depreciación
anual asignada.

Para os efectos da aplicación deste artigo consideraranse actividades relacionadas co
intercambio dos modos de transporte e servizos portuarios os seguintes: servizo de
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practicaxe, servizos técnico – náuticos, servizo ó pasaxe, servizo de manipulación e
transporte de mercadoría e servizo de recepción de refugallos xerados polos buques.
Así mesmo consideraranse servizos básicos a prestar nunha instalación náutico deportiva, os seguintes: amarre e desamarre, servizo de duchas, vestiarios e lavandaría,
servizo de subministro de auga e enerxía, servizo contra incendios, vixilancia e seguridade, servizos administrativos da instalación náutica, servizos de información, servizos
de correo e comunicacións e servizo de vixilancia e control das instalacións.
De xeito xeral, ás edificacións que teñan antigüidade superior á súa vida útil máxima,
aplicaráselles o 25% do valor da depreciación anual asignada, sobre unha vida útil
remanente que será, como máximo, un terzo da vida útil inicial asignada. A súa aplicación será gradual de tal xeito que cando a antigüidade do ben sexa superior ao 75%
da vida útil máxima o valor da depreciación será dun 75% e cando a antigüidade sexa
superior ao 85% da vida útil máxima a depreciación será do 50%. A vida útil remanente será fixada na taxación efectuada para os efectos con base na normativa vixente de
aplicación e será acorde o prazo de vixencia da concesión ou autorización.
d) No suposto de uso consuntivo: o 100% do valor dos materiais consumidos.»
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