
AGILITZACIÓ EN L’OBTENCIÓ DE LA BONIFICACIÓ EN LA TARIFA DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS. 

Els vaixells als que els hi correspongui una bonificació en la tarifa de recollida de residus 
(bonificació del Tipus B del 50 %), i que presentin tota la documentació corresponen, 
l’obtindran en un termini màxim de 15 dies laborables. 
 
 
Abast del Compromís: 

• L’abast d’aquest compromís és per als vaixells que acompleixin totes les condicions que 
figuren en l’article 123.10.b del RDL 2/2011, és a dir: 
1. No efectuïn descàrregues de residus de l’Annex I del MARPOL en el Port i escala en 

qüestió. 
2. Hagin lliurat tots els seus residus d’aquest Annex en el Port d’escala anterior i hagin 

abonat la tarifa en aquell Port. 
3. No s’hagi superat la capacitat d’emmagatzematge de residus de l’Annex I del MARPOL i 

no es vagi a superar el 50 % de la capacitat d’emmagatzematge fins a la propera escala. 
4. Si el Port anterior és extracomunitari, la instal·lació de recepció ha de figurar en els 

llistat de l’OMI. 
5. Si el Port en que es lliuren residus segons pla anterior és extracomunitari, la instal·lació 

de recepció ha de figurar en els llistats OMI. 
 

Aspectes a tenir en compte: 
 L’esmentada bonificació l’hauran de sol·licitar els consignataris, i el certificat i bonificació 

corresponen és per a un Port i escala determinats. 
 La bonificació s’obtindrà sempre i quan el vaixell tingui dret a la bonificació corresponen, i 

la documentació es presenti en temps i forma. 
 Els certificats per a aquest tipus de bonificació (Tipus B) hauran de presentar la següent 

documentació: 
 Sol·licitud en model normalitzat. 
 Declaració de residus del port anterior. Si aquest port no és espanyol s’haurà de 

presentar el document original o còpia compulsada del mateix. 
 Document original o còpia compulsada de la notificació de lliurament de deixalles i 

rebut de la instal.lació de recepció del port d’escala anterior en el qual es faci constar 
el lliurament de tots els residus de l’annex I del MARPOL. S’admetrà una tolerància 
del 10 % per a prevenir la dificultat de buidat de la totalitat del contingut del tanc. 

 Document original o còpia compulsada de la factura, certificat de pagament o 
qualsevol altre document del qual es pugui deduir el pagament de la descàrrega en el 
port anterior. Aquest document haurà d’estar redactat en els idiomes espanyol o 
anglès. 

 
Compensació en cas d’incompliment: 
100 € per escala 
 
Exclusions: 
 Els vaixells amb certificat per tràfic regular de curta distància amb pla de lliurament 

aprovat. 
 Aquells vaixell que estiguin exempts de pagament de taxa: vaixell de guerra, 

embarcacions de servei d’Autoritat Portuària associats a obres a la zona de serveis del 
Port, embarcacions al servei d’administracions públiques dedicades als serveis portuaris, 
embarcacions dedicades al tràfic interior destinades a l’abastiment o avituallament de 



vaixells, embarcacions de pesca fresca, embarcacions esportives o d’esbarjo autoritzades 
a un màxim de 12 passatgers, vaixells inactius i vaixells en flotació en construcció, gran 
reparació, transformació o desballestament. 

 Vaixells exclosos: els inferior a 500 GT o inferiors a 45 metres d’eslora. Els que no 
requereixin una autorització específica de l’APB, com els que tenen atrac acordat amb els 
clubs nàutics, drassanes, marines o instal·lacions especials d’esbarjo. Els superiors a 500 
GT o superiors a 45 metres d’eslora en els següents casos: vaixells pesquers nacionals i 
auxiliars, vaixells de tràfic interior, vaixells d’esbarjo, vaixells d’administracions públiques i 
vaixells fondejats. 

 


