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II. TÍTULO I. MEDIDAS FISCAIS
 

CAPÍTULO I. Tributos cedidos

Artigo 1. Imposto sobre a renda das persoas físicas

Modifícase o artigo 4 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos, aprobado polo Decreto Lexislativo 
1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue:

“Artigo 4. Escala autonómica ou complementaria do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

A escala autonómica aplicable á base liquidable xeral do imposto sobre a renda das 
persoas físicas será a seguinte:

BASE LIQUIDABLE
ATA EUROS

COTA ÍNTEGRA
EUROS

RESTO BASE LIQUIDABLE
ATA EUROS

TIPO APLICABLE
PORCENTAXE

0,00 0,00 12.450,00 9,40 

12.450,00 1.170,30 7.750,00 11,65 

20.200,00 2.073,18 15.000,00 14,90 

35.200,00 4.308,18 24.800,00 18,40 

60.000,00 8.871,38 40.000,00 22,50

100.000,00 17.871,38 En diante 23,50

 

Artigo 2. Bonificación do imposto sobre o patrimonio 

Engádese o artigo 13 quater ao Texto Refundido das disposicións legais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos aprobado polo Decreto Lexis-
lativo 1/2011, do 28 de xullo, coa seguinte redacción:

«Artigo 13 quater. Bonificación na cota íntegra

Sobre a cota íntegra do imposto aplicarase unha bonificación do 25% do seu impor-
te».

 

Artigo 3. Redución do tipo de gravame xeral na modalidade de transmisións patrimoniais 
onerosas

Modifícase o número 1 do apartado Un do artigo 14 do Texto Refundido das dispo-
sicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos apro-
bado polo Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, quedando redactado como segue:
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“1. Con carácter xeral, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas do im-
posto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, o tipo de gravame 
aplicable á transmisión de bens inmobles, así como na constitución e cesión de dereitos 
reais que recaian sobre estes, agás os dereitos reais de garantía, será do 9 %.”

 

Artigo 4. Bonificación da taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar, modalidade máquinas 
ou aparellos automáticos.

Un.- Os suxeitos pasivos da taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite ou azar, modali-
dade máquinas ou aparellos automáticos, poderán aplicar unha bonificación que acadará 
o importe equivalente ao:

a) 46% da cota trimestral devindicada no primeiro trimestre do ano 2021, para 
aquelas máquinas instaladas en casinos, salas de bingo, salóns de xogo e tendas 
de apostas.

b) 33% da cota trimestral devindicada no primeiro trimestre do ano 2021, para 
aquelas máquinas en situación de alta que non estean instaladas nos establece-
mentos aos que se refire a letra anterior.

 

Os suxeitos pasivos poderán aplicar a bonificación anterior, sempre que a autoriza-
ción estivera en situación de alta nalgún día do dito período. Para os efectos de determinar 
a porcentaxe terase en conta a tipoloxía do establecemento en que a máquina estivera 
instalada o día 27 de xaneiro de 2021. 

A aplicación da bonificación que proceda deberán realizala de xeito acumulado de 
ser o caso, na primeira autoliquidación que presenten no ano 2022 en período voluntario, 
sen que esta poda ser negativa. No caso de que non puideran aplicar a bonificación de 
xeito completo por ser superior o seu importe ao importe a ingresar da autoliquidación, a 
cantidade que reste aplicarana nas subseguintes autoliquidacións ata esgotala.

No caso de que o suxeito pasivo non tivera que presentar ningunha autoliquidación 
polos períodos impositivos que se declaran durante o ano 2022, poderá solicitar a rectifi-
cación da autoliquidación presentada correspondente ao primeiro trimestre do ano 2021.

Dous.- Habilítase á persoa titular da consellaría competente en materia de facenda 
para ditar as disposicións necesarias para a aplicación da bonificación establecida neste 
artigo. Así mesmo, a persoa titular da dirección da Axencia Tributaria de Galicia poderá 
actualizar, de ser necesario, os modelos de autoliquidación da taxa fiscal sobre os xogos 
de sorte, envite e azar co fin de adaptalos á regulación da dita bonificación, e ditar as 
instrucións para completalos, mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia.
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CAPÍTULO II. Tributos propios

Artigo 5. 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 1,02 ás contías exixibles 
no momento da entrada en vigor desta lei, exceptuando as tarifas que experimenten al-
gunha modificación na contía no número 2 deste artigo. Este coeficiente será 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 porcenta-
xe sobre unha base ou esta non se valora en unidades monetarias.

Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas taxas que se recadan 
mediante efectos timbrados, así como a establecida na subalínea 11 da alínea 14 do anexo 
1, «Licenza única interautonómica en materia de pesca continental», e a establecida na 
subalínea 05 da alínea 15 do anexo 1, «Licenza única interautonómica en materia de caza», 
da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

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. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue:

«Gozarán de exención da presente taxa:

1. A expedición de certificados de retribucións satisfeitas pola Xunta de Galicia co 
obxecto de xustificación en relación co imposto sobre a renda das persoas físicas.

2. A expedición de certificados e compulsa que o persoal da administración solicite 
respecto de necesidades propias do posto de traballo ou da relación de servicios.

3. Os alumnos por calquera actuación en materia de ensinanzas non universitarias.

4. As compulsas realizadas nas oficinas de emprego para os desempregados na trami-
tación de expedientes que sexan competencia das devanditas oficinas.

5. A inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autó-
noma, logo de xustificación documental, solicitada por:

 - Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%.
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 - Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría es-
pecial.

 

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.

 - – As vítimas do terrorismo, entendendo por tales, para os efectos regulados nes-
te artigo, as persoas que sufrisen danos físicos ou psíquicos como consecuencia 
da actividade terrorista e así o acrediten mediante sentenza xudicial firme ou en 
virtude de resolución administrativa pola que se recoñeza tal condición, o seu 
cónxuxe ou persoa que convivise con análoga relación de afectividade, o cónxuxe 
do falecido e os fillos dos feridos e falecidos.

 

6. A expedición de certificados relativos á situación fiscal.

7. O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os 
servicios ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do 
principio de colaboración entre administracións.

8. As vítimas de actos terroristas así como os seus cónxuxes e os seus fillos por cal-
quera actuación en materia educativa realizada en centros oficiais de estudios en tódolos 
niveis de ensino.

9. Os membros dos organismos consultivos da Administración pública galega respec-
to dos certificados emitidos polos devanditos organismos.

10. A participación nas probas para a obtención do certificado de profesionalidade, 
logo de xustificación documental, con referencia ás seguintes persoas:

 - As que figuren inscritas como desempregadas nas oficinas de emprego.

 - As que teñan unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33%.
 

11. A inscrición nas probas homologadas para a acreditación do nivel de competencia 
en lingua galega e mais a acreditación do nivel correspondente, logo da xustificación docu-
mental, solicitada por persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

12. As persoas menores de idade e as maiores de sesenta e cinco anos pola tramita-
ción da licenza de pesca continental.
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13. As inscricións e modificacións no Censo de Solo Empresarial de Galicia.

14. A declaración polos letrados da Xunta da suficiencia dos documentos xustificati-
vos dos poderes ou facultades dos que actúan en representación doutros». 

Dous. Modifícase o apartado i) do número 2 do artigo 40, que queda redactado 
como segue:

«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 frota 
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 que se aplicará sobre a taxa de ocupación de terreos resul-
tante será do 35%.

Esta bonificación será aplicable exclusivamente ás superficies destinadas ás zonas de 
depósito para estancia e reparación de embarcación e non será de aplicación ás infraestru-
turas tales como fosos, ramplas ou parcelas edificadas de servizo a esta actividade».

Tres. Elimínase a alínea 06 do anexo 1.

Catro. Modifícase a subalínea 3 da alínea 20 do anexo 1, que queda redactado como 
segue:

«Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas es-
tablecidas pola LOE e dos seus duplicados:

TÍTULOS/TARIFAS (EN €)
TARIFA 
NORMAL

FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
XERAL

FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
ESPECIAL

DUPLICADO

Bacharel 54,00 27,03 0 4,98

Técnico 22,07 11,06 0 2,55

Técnico Superior 54,00 27,03 0 4,98

Título Superior de Conservación e 
restauración de bens culturais 

70,73 35,38 0 7,09

Expedición de certificados de idiomas 
nivel intermedio B2 e nivel avanzado 
C1 e C2

25,91 12,97 0 2,55

Expedición do certificado do curso 
de especialización de ciclo medio ou 
superior de formación profesional

25,91 12,97 0 2,55

Profesional de Música 25,80 12,90 0 2,40

Profesional de Danza 25,80 12,90 0 2,40

Título Superior de Música 70,73 35,38 0 7,09

Título Superior de Danza 70,73 35,38 0 7,09

Título Deportivo 22,51 11,27 0 2,59

Título Deportivo Superior 55,07 27,58 0 5,07
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TÍTULOS/TARIFAS (EN €)
TARIFA 
NORMAL

FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
XERAL

FAMILIA 
NUMEROSA 
CATEGORÍA 
ESPECIAL

DUPLICADO

Título Superior de Deseño 70,73 35,38 0 7,09

Título Superior de Artes plásticas 70,73 35,38 0 7,09

Título Superior de Arte dramática 70,73 35,38 0 7,09

 

Cinco. Elimínase a alínea 28 do anexo 1.

Seis. Modifícase o primeiro parágrafo da subalínea 4 da alínea 7 do anexo 2, que 
queda redactado como segue:

«Expedición de documentación oficial sanitaria de movemento, nacional ou intra-
comunitario, de animais vivos e produtos de orixe animal procedentes da gandaría ou 
da acuicultura, agás que sexa realizada de forma telemática a través das aplicacións in-
formáticas habilitadas accesibles nas consellerías competentes en materia de gandaría ou 
acuicultura, a través da aplicación do sistema Traces ou que os operadores a obteñan 
directamente a través destas aplicación (mínimo 3,03€ por certificación)».

Sete. Modifícase a subalínea 6 da alínea 7 do anexo 2, que queda redactada como 
segue:

«Autorizacións e rexistros de centros/equipos de produtos reprodutivos de animais 
de renda e autorizacións de paradas de sementais, revisións anuais dos mesmos e emisión 
de certificados zoosanitarios:

- Por autorización e/ou rexistro de centros de recollida, produción 
e transformación de produtos reprodutivos (centros de recollida de 
seme, equipos de recollida/produción de embrións, centros de trans-
formación):

101,42

- Por revisión anual 49,28
- Por autorización e/ou rexistro de depósitos de produtos repro-

dutivos (centros de almacenamento, distribuidores)
73,88

Por revisión anual: 29,61
Por autorización de paradas de sementais

Por revisión de sementais

22,78

Equinos e bovinos (por unidade) 7,60
- Ovinos, caprinos e porcinos (por unidade) 1,52
- Por emisión de certificados zoosanitarios de acompañamento de 

produtos reprodutivos destinado a intercambios intracomunitarios ou 
exportación a terceiros países

 Mínimo (por certificado) 3,19
 Máximo (por certificado) 10,63
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Oito. Modifícase subalínea 33 da alínea 07 do anexo 2, que queda redactada como 
segue:

«Autorización e/ou rexistro de explotacións avícolas, cunícolas, porcinas, apícolas e 
de peletería, agás as de tipo autoconsumo (porcino, avicultura e apicultura), reducidas 
(porcino) e artesanais (avicultura):

- Pola xestión e tramitación do expediente de rexistro completo, 
incluíndo as visitas de inspección correspondentes (explotacións avíco-
las, cunícolas, porcinas e de peletería)

106,26

- Pola xestión e tramitación do expediente de rexistro completo 
así como de expedientes de ampliación, modificación da primeira ins-
crición, incluíndo as visitas de inspección correspondentes en explota-
cións de apicultura distintas de autoconsumo. Custo para a tramitación 
dun asentamento (increméntase en 15 euros por cada asentamento 
adicional a partir do primeiro solicitado ata un máximo de 85 euros)

25,00

- Pola xestión e tramitación de expedientes de ampliación, modifi-
cación da primeira inscrición ou exencións contempladas na normativa 
de aplicación, incluíndo as visitas de inspección correspondentes (ex-
plotacións avícolas, cunícolas, porcinas e de peletería)

53,14»

Nove. Modifícase subalínea 37 da alínea 07 do anexo 2, que queda redactada como 
segue:

« Supervisión da corentena de animais de compañía procedentes de 
terceiros países

30,60

Por cada visita de supervisión adicional á primeira visita 30,60»

Dez. Engádese a subalínea 38 na alínea 07 do anexo 2, que queda redactada como 
segue:

« Autorización para a realización de certames, concursos, exposicións 
ou concentracións de animais no ámbito gandeiro

14,73»

 

Once. Modifícase a subalínea 4 da alínea 44 do anexo 2, que queda redactado como 
segue:

«Análises de contaminantes de orixe química en moluscos e outros organismos pro-
cedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:

 

Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) me-
diante cromatografía líquida con detección de fluorescencia

299,65
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Análise de PCBs e pesticidas por Cromatografía de Gases/Espectro-
metría de Masas en tándem, GC-MS/MS.

489,50

Análise de PCBs por Cromatografía de Gases/Espectrometría de Ma-
sas en tándem, GC-MS/MS

311,97

Análise de pesticidas por Cromatografía de Gases/Espectrometría de 
Masas en tándem, GC-MS/MS

311,97»

Doce. Modifícase a subalínea 4 da alínea 52 do anexo 3, que queda redactado como 
segue:

«Inscrición no Rexistro Xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia:

- Pequeno produtor de residuos perigosos (<10 t/ano) 187,45
- Produtor de residuos perigosos (>10 t/ano) 187,45
- Produtores de residuos non perigosos (>1.000 t/ano) 187,45
- Produtor de lodos con destino á agricultura 187,45
- Transportista profesional de residuos perigosos e de residuos non 

perigosos
187,45

- Recolledor profesional sen instalación de residuos perigosos e non 
perigosos

187,45

- Negociante para residuos perigosos e para residuos non perigosos 187,45
- Axente para residuos perigosos e para residuos non perigosos 187,45

Trece. Engádese a subalínea 25 na alínea 52 do anexo 3, que queda redactada como 
segue:

«Comunicación da actividade de compostaxe comunitaria de 
bioresiduos

50,00»

Catorce. Engádese a subalínea 26 na alínea 52 do anexo 3, que queda redactada 
como segue:

« Traslados de residuos nas fronteiras exteriores e no traslado 
polo interior da CAG

520,00»

Quince. Engádese a subalínea 27 na alínea 52 do anexo 3, que queda redactada 
como segue:

«Realización de inspeccións previas ao outorgamento das au-
torizacións para as operacións de tratamento de residuos

419,00»

Dezaseis. Engádese a subalínea 28 na alínea 52 do anexo 3, que queda redactada 
como segue:

« Comunicación da actividade de proxectos de investigación, 
desenvolvemento e innovación en materia de residuos.

146,00»
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Dezasete. Engádese as subalíneas 03 e 04 na alínea 57 do anexo 3, que quedan re-
dactadas como segue:

- 03. IPPC distintas das recollidas no epígrafe 9.3 do Real De-
creto Lexislativo 1/2016 (instalacións industriais IPPC)

950,00

- 04. IPPC recollidas no epígrafe 9.3 do Real Decreto Lexislati-
vo 1/2016 (granxas IPPC)

742,00»

Dezaoito. Modifícase á alínea 68 do anexo 3 nos seguintes termos:

«68. Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola Adminis-
tración hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia, por metro 
cúbico de auga captado.

0,021»

Dezanove. Modifícase a regra terceira da tarifa X-2 contida na subalínea 01 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Terceira. As bases para a liquidación desta tarifa serán a eslora máxima do barco, o 
calado do peirao e o tempo que o barco permaneza no atracadoiro ou no amarre.

Nos supostos de que un buque transporte calquera tipo de mercadoría perigosa e 
como consecuencia diso sexa necesario dispoñer dunhas zonas de seguridade a proa e/
ou popa, considerarase como base para efectos da tarifa a eslora máxima do barco, incre-
mentada na lonxitude das mencionadas zonas.

A contía básica desta tarifa é de 1,023138 € por cada metro de eslora ou fracción e 
por cada período de vinte e catro horas ou fracción que permaneza atracado ou amarra-
do, cos seguintes coeficientes por calado do peirao medido en B.M.V.E.:

 - Por calado do peirao igual ou maior a 7 metros, coeficiente = 1.

 - Por calado do peirao inferior aos 7 metros, coeficiente = 0,5.
 

Por períodos de tempo inferiores ás seis horas aplicarase unha redución do 50% da 
contía da tarifa indicada anteriormente.

Naquelas terminais nas que Portos de Galicia preste vixilancia presencial específica 
a tarifa base resultante incrementarase en 299,05 € por cada 24 horas ou fracción de 
estancia vixiada, agás para escalas inferiores a 12 horas, caso en que este incremento será 
de 149,53 € A franxa horaria, aos efectos do cálculo da tarifa por vixilancia presencial, 
iniciarase 60 minutos

antes da hora da reserva de atraque e finalizará 60 minutos despois da hora da saída 
efectiva do buque do porto. A esta contía non lle será de aplicación ningunha das bonifi-
cacións ou reducións incluídas na presente tarifa X-2».
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Vinte. Modifícase a regra primeira da tarifa X-6 contida na subalínea 01 da alínea 99 
do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Primeira.- O feito impoñible desta tarifa abrangue a dispoñibilidade do servizo de 
recepción de refugallos, incluídos os de carga, xerados por buques, e, de ser o caso, a súa 
prestación efectiva, e a dita taxa seralles aplicable, na contía e nas condicións que se indican 
máis adiante, a todos os barcos que entren nas augas do porto.

O feito impoñible da taxa incluirá, así mesmo, a emisión do certificado pola prestación 
do servizo de recepción de refugallos segundo o disposto no Convenio internacional para 
previr a contaminación polos buques, do 2 de novembro de 1973 (convenio MARPOL), 
pola escala ou o período incluído no servizo segundo a súa tipoloxía».

Vinte e un. Modifícase a regra terceira da tarifa X-6 contida na subalínea 01 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Terceira.- Son suxeitos pasivos obrigados ao pagamento desta tarifa os armadores 
ou os seus representantes ou os consignatarios dos barcos que entren nas augas do porto 
pola dispoñibilidade dos servizos, pola súa prestación efectiva ou pola emisión dos certifi-
cados correspondentes.

Para as embarcacións deportivas e de lecer, serán suxeitos pasivos, con carácter soli-
dario, o titular da embarcación ou o seu representante autorizado e, de ser o caso, o titular 
do dereito de uso preferente do amarre ou da ancoraxe.

Para as embarcacións do sector de acuicultura, cando se adhiran a un convenio por 
pertenza a unha asociación profesional do sector, a asociación será o substituto do con-
tribuínte e terá que cumprir no lugar daquel as obrigas formais e materiais derivadas da 
obriga tributaria.

Son responsables subsidiarios do pagamento da tarifa o capitán da embarcación e o 
seu patrón».

Vinte e dous. Modifícase o apartado b) da regra quinta da tarifa X-6 contida na suba-
línea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«b) Para embarcacións pesqueiras e do sector da acuicultura, que teñan base ou ope-
ren habitualmente nun porto dependente de Portos de Galicia, aplicaranse as seguintes 
contías fixas:

Para embarcacións pesqueiras:

 - Se eslora ≤ 7 m: 17,40 €/ano.

 - Se eslora > 7 m e ≤ 10 m : 45,85 €/ano.
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 - Se eslora > 10 m e ≤ 15 m : 88,20 €/ano.

 - Se eslora > 15 m e ≤ 20 m : 151,20 €/ano.

 - Se eslora > 20 m e ≤ 25 m : 226,80 €/ano.

 - Se eslora > 25 m: 277,20 €/ano.
 

Para as embarcacións auxiliares de acuicultura:

 - Se eslora ≤ 10 m: 69,40 €/ano.

 - Se eslora > 10 m: 104,10 €/ano.
 

A tarifa liquidarase anualmente por adiantado.

Para as embarcacións pesqueiras liquidarase empregando os datos das embarcacións 
de base nos portos dependentes de Portos de Galicia, e, no seu defecto, poderá empre-
garse o rexistro de embarcacións pesqueiras de Galicia, elaborado pola consellaría com-
petente en materia de mar.

Para as embarcacións do sector de acuicultura que se adhiran a un convenio anual 
descrito na regra decima da tarifa X-1, décimo quinta da tarifa X-2 e décima da tarifa X-3, 
por pertenza a unha asociación profesional do sector, a liquidación da taxa X-6 poderase 
incluír no citado convenio.

Para as embarcacións pesqueiras e do sector da acuicultura que non teñan base nin 
operen habitualmente nun porto dependente de Portos de Galicia, aplicaranse as seguin-
tes contías fixas por escala:

Para embarcacións pesqueiras:

 - Se eslora ≤ 10 m: 16,84 €/escala.

 - Se eslora > 10 m e ≤ 15 m : 21,89 €/escala.

 - Se eslora > 15 m e ≤ 20 m : 26,94 €/escala.

 - Se eslora > 20 m e ≤ 25 m : 50,51 €/escala.

 - Se eslora > 25 m: 84,19 €/escala.
 

Para as embarcacións auxiliares de acuicultura:

 - Se eslora ≤ 10 m: 21,69 €/escala.

 - Se eslora > 10 m: 32,53 €/escala.
 

O certificado emitido pola escala da embarcación de paso polo porto terá validez por 
tres meses en calquera porto dependente de Portos de Galicia nese período».
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Vinte e tres. Modifícase o apartado c) da regra quinta da tarifa X-6 contida na subalí-
nea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«c) Para as embarcacións deportivas e de lecer, con base nun porto dependente de 
Portos de Galicia, aplicaranse as seguintes contías fixas:

 - Se eslora ≤ 8 m: 9,68 €/semestre.

 - Se eslora > 8 m é ≤ 10 m: 12,80 €/semestre.

 - Se eslora > 10 m é ≤ 12 m: 17,02 €/semestre.

 - Se eslora > 12 m é ≤ 14 m: 23,89 €/semestre.

 - Se eslora > 14 m é ≤ 16 m: 33,56 €/semestre.

 - Se eslora > 16 m é ≤ 18 m: 38,40 €/semestre.

 - Se eslora > 18 m: 43,24 €/semestre.
 

A liquidación realizarase conxuntamente coa tarifa X-5 por semestres (1º e 2º semes-
tre do ano) adiantados.

No caso de embarcacións deportivas e de lecer que non teñan a condición de em-
barcacións de base en ningún porto dependente de Portos de Galicia, aplicarase por cada 
escala a seguinte contía:

 - Se eslora ≤ 8 m 1,29 €/escala.

 - Se eslora > 8 m e ≤ 12 m: 3,87 €/escala.

 - Se eslora > 12 m: 4,65 €/escala.
 

O certificado emitido pola escala da embarcación de paso polo porto terá validez 
por un mes en calquera porto dependente de Portos de Galicia nese período, e emitirase 
previa petición do usuario, segundo o procedemento que se estableza.

A liquidación realizarase, segundo a declaración realizada polo xestor a Portos de 
Galicia, consonte o procedemento e formato que sinale Portos de Galicia.

Neste caso o xestor da instalación subrogarase na obriga dos suxeitos pasivos no 
relativo á tarifa X-6 podendo repercutila ós usuarios destes servizos de recollida de refu-
gallos».

Vinte e catro. Modifícase a regra sexta da tarifa X-6 contida na subalínea 01 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Sexta.- O aboamento da taxa X-6 nun porto dependente de Portos de Galicia, 
polos períodos indicados na regra quinta da presente tarifa en función da tipoloxía da 
embarcación, exime do pagamento da tarifa noutro porto dependente de Portos de Ga-
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licia nese período, pola dispoñibilidade ou prestación do servizo de recollida de refugallos 
xerados por buques».

Vinte e cinco. Modifícase a regra sexta da tarifa E-2 contida na subalínea 02 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Sexta.- Os espazos destinados ó tránsito e almacenamento de mercadorías ou dou-
tros elementos clasifícanse en catro zonas:

 - Zona de manobra e tránsito: inmediata á de atracada dos buques (ata 12 m do 
cantil do peirao nos portos incluídos nos grupos A e B e ata 5 m nos portos incluí-
dos no grupo C). Nesta zona non se permite o depósito de mercadorías sen au-
torización previa e expresa en cada caso da dirección do porto correspondente.

 - Zonas especificamente habilitadas por Portos de Galicia para o depósito auto-
rizado de aparellos vinculados á actividade da pesca profesional en manobra e 
tránsito, segundo a definición indicada no paragrafo anterior. Estas zonas serán 
delimitadas por Portos de Galicia en función da dispoñibilidade e configuración da 
infraestrutura portuaria.

 - Zonas de almacenamento: as restantes zonas de depósitos do porto, agás a lá-
mina de auga.

 - Zonas de lámina de auga: a ocupación da lámina de auga incluída dentro da zona 
de servizo do porto.

 

Vinte e seis. Modifícase a regra sétima da tarifa E-2 contida na subalínea 02 da alínea 
99 do anexo 3, que queda 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
Grupo A Grupo B Grupo C

(no caso de existir autorización)

Días 1 ó 10 0,038963 0,025954 0,019513

Días 11 ó 20 0,119337 0,079537 0,059699

Días 21 e seguintes 0,235386 0,156946 0,117726

Zonas habilitadas para ó depósito de aparellos vinculados á 
actividade da pesca profesional (no caso de existir autorización)

Grupo A Grupo B Grupo C

Superficie descuberta 0,04251 0,02834 0,021253

Zona de almacenamento Grupo A Grupo B Grupo C

Superficie descuberta 0,021253 0,014169 0,010626
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Superficie cuberta 0,081662 0,054419 0,040766

Zona de lámina de auga Grupo A Grupo B Grupo C

A menos de 20 do cantil 0,074372 0,049532 0,037185

A máis de 20 do cantil 0,033993 0,022642 0,017025

Zona terrestre Grupo A Grupo B Grupo C

Días 1 ó 10 0,105314 0,07084 0,053134

Días 11 e seguintes 0,21254 0,14168 0,106268

Zona de lámina de auga Grupo A Grupo B Grupo C

A menos de 20 do cantil 0,743721 0,495316 0,371856

A máis de 20 do cantil 0,339935 0,226427 0,170246

 

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.

Na zona de lámina de auga será de aplicación a contía para menos de 20 m do cantil, 
a todo o artefacto ou estrutura aínda que se atope parcialmente a menos desta distancia.

Aos elementos mecánicos tales como guindastres ou cintas móbiles que ocupen 
superficie descuberta e que sirvan de apoio ás operacións de carga e descarga de merca-
dorías de toda índole realizadas por vía marítima, que deban estar na zona de manobra 
e tránsito con carácter fixo ou eventual, seranlles aplicables as contías definidas no cadro 
anterior para a zona de almacenamento en superficie descuberta aplicada ao grupo corres-
pondente e á superficie ocupada polo aparello e á súa zona de manobra.

En ocupación 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 ac-
tividades 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 tubaxes, 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 tubaxe 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 relaciona-
dos directamente coas actividades portuarias serán as seguintes:

Zona terrestre Grupo A Grupo B Grupo C

Días 1 ó 10 0,105314 0,070840 0,053134

Días 11 e seguintes 0,212540 0,141680 0,106268

Zona de lámina de auga Grupo A Grupo B Grupo C

A menos de 20 do cantil 0,743721 0,495316 0,371856

A máis de 20 do cantil 0,339935 0,226427 0,170246

 

Vinte e sete. Modifícase a regra cuarta da tarifa E-3 contida na subalínea 02 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Cuarta.- As contías da tarifa por subministración de auga potable serán as seguintes:

 - Por metro cúbico de auga ou fracción subministrada a través das tomas propie-
dade de Portos de Galicia: 1,515834 €.

 - Por metro cúbico de auga ou fracción subministrada nas restantes instalacións: 
1,082700 €.

 

As contías indicadas nos dous parágrafos anteriores serán incrementadas sempre que 
as mesmas sexan inferiores a contía global aplicable por parte da empresa subministradora 
a Portos de Galicia. Nese suposto as contías da tarifa por m3 de auga subministrada serán 
as seguintes:

A tarifa global aplicada pola empresa subministradora a Portos de Galicia cun recargo 
do 35%, cando esta sexa superior a 1,515834 €/m3 incluído o canon de saneamento, para 
tomas propiedade de portos de Galicia.

A tarifa global aplicada pola empresa subministradora a Portos de Galicia cun recargo 
do 10%, cando esta sexa superior a 1,082700 €/m3 incluído o canon de saneamento, para 
o resto das instalacións.

A facturación mínima tanto no primeiro caso como no segundo caso será de 
4,080525€».

Vinte e oito. Modifícase a regra quinta da tarifa E-3 contida na subalínea 02 da alínea 
99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 
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«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: 0,383286 €. A facturación mínima será de 4,435379 €.

b) As contías da taxa para as restantes instalacións:

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 es-
pañol, tendo en conta unha única franxa horaria, 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 2022 e seguintes unha contía de 0,103680 €/kW. día, mul-
tiplicado pola potencia dispoñible da instalación, que ven determinada polo calibre do 
interruptor xeral de protección da liña de acometida (kW), multiplicado polos días com-
prendidos no período de facturación.

No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente apro-
bada.

— Concepto de enerxía activa (EA): resulta da aplicación do prezo da enerxía vixen-
te 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, sendo este valor, 
para o exercicio 2022 e seguintes, de 0,162080 €/Kwh.

No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente apro-
bada.

— Recarga polo volume de kwh consumidos (Rv): Establécese 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 por día durante o período liquidado Recargo (%)

Igual ou superior a 300 kWh/día 10%

Igual ou superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día 8%
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Igual ou superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día 6%

Igual ou superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día 4%

Igual ou 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 le-
galmente establecido polo organismo competente. O imposto eléctrico para o exercicio 
2022 e seguintes é dun 5,11269632%. Non obstante, no suposto de que sufra variacións 
durante este exercicio, adaptarase a formulación ó imposto vixente no período de devin-
dicación.

Onde:

IE = 1 + Gravame imposto eléctrico (%)/100 = 1+5,11269632/100 = 1,0511269632.

— Contía por posta a disposición de contador (Ct): polos traballos de conexión, 
desconexión 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».

Vinte e nove. Engádese unha subalínea 04 na alínea 99 do anexo 3, que queda redac-
tada como segue:

« Inspección, vixilancia e mantemento anual das axudas a nave-
gación instaladas para a sinalización de cada viveiro flotante.

54,16»
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