TARIFES DEL SERVEI DE RECEPCIÓ DE REBUIGS GENERATS PER VAIXELLS AL PORT DE
BARCELONA APLICABLES A PARTIR DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2019, aprovades per Resolució
de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 16 de gener de 2019.

A.- TARIFES MARPOL ANNEX I:
[…]
Les tarifes a abonar per l'Autoritat Portuària pels serveis coberts per la tarifa fixa i les tarifes
màximes a abonar pels usuaris pels serveis no coberts per la tarifa fixa, als titulars de llicències
per al servei de recollida de rebuigs corresponents a l'Annex I del Conveni MARPOL 73/78,
segons les “quantitats descarregades” acumulades de cada un d'ells, són ‒amb efectes a
partir de l'1 de febrer de 2019– les corresponents al quadre de la tarifa T0 següent:
TARIFA T0 APLICABLE AL TRAM
de 63.650 m3 a 70.350 m3
Quantitat descarregada (*)

Tarifa fixa

De 0 a 33.500 m3

29,11 €/m3

De 33.501 a 40.200 m3

25,20 €/m3

De 40.201 a 46.900 m3

22,41 €/m3

De 46.901 a 53.600 m3

20,32 €/m3

De 53.601 a 60.300 m3

18,70 €/m3

Més de 60.301 m3

17,39 €/m3

(*) Per a cada prestador es considerarà com a quantitat descarregada la suma de les quantitats
rebudes, tant pels serveis coberts per la tarifa fixa a abonar per l'Autoritat Portuària com pels
serveis no coberts per la tarifa fixa que abona directament el vaixell.
Recàrrec:
CONCEPTE

Recàrrec sobre la tarifa
d'aplicació.

Per recollida dels rebuigs amb mitjans marítims
(gavarra)

25%

Tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1
de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data
16 de gener de 2019.
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B.- TARIFES MARPOL ANNEX V:
[…]
Les tarifes a abonar per l'Autoritat Portuària pels serveis coberts per la tarifa fixa i les tarifes
màximes a abonar pels usuaris pels serveis no coberts per la tarifa fixa, als titulars de llicències
per al servei de recollida de rebuigs corresponents a l'Annex V del Conveni MARPOL 73/78,
segons les “quantitats descarregades” acumulades de cada un d'ells, són ‒amb efectes a
partir de l'1 de febrer de 2019– les corresponents al quadre de la tarifa T0 següent:

TARIFA T0 APLICABLE AL TRAM de 76.000 m3 a
84.000 m3
Quantitat descarregada (*)

Tarifa fixa

De 0 a 40.000 m3

36,56 €/m3

De 40.001 a 48.000 m3

33,95 €/m3

De 48.001 a 56.000 m3

32,08 €/m3

De 56.001 a 64.000 m3

30,68 €/m3

De 64.001 a 72.000 m3

29,59 €/m3

Més de 72.001 m3

28,73 €/m3

(*) Per a cada prestador es considerarà com a quantitat descarregada la suma de les quantitats
rebudes, tant pels serveis coberts per la tarifa fixa a abonar per l'Autoritat Portuària com pels
serveis no coberts per la tarifa fixa que abona directament el vaixell.
Recàrrec:
CONCEPTE
Per recollida dels rebuigs amb mitjans marítims
(gavarra)

Recàrrec sobre la tarifa
d'aplicació.
25%

[…]

Tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1
de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data
16 de gener de 2019.
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C.- TARIFES MARPOL ANNEXOS IV I VI:
Tarifes màximes pels serveis que es prestin de recepció de rebuigs corresponents a l'Annex IV
i l’Annex VI del Conveni MARPOL 73/78, no inclosos en el pagament pel vaixell de la tarifa
fixa.
Les tarifes tindran com a base el nombre de metres cúbics de rebuigs descarregats. Aquestes
estructures tarifàries són d'aplicació obligatòria per a tots els prestadors, existeixi o no
competència.
Les tarifes màximes per al servei de recepció de rebuigs generats per vaixells d'Annex IV o
Annex VI, aplicables, quan el nombre de prestadors hagi estat limitat per l'Autoritat Portuària
o sigui insuficient per garantir la competència, són les establertes a continuació:
Tarifa màxima per a serveis del MARPOL Annex IV
ESTRUCTURA TARIFÀRIA Annex IV
Tarifa màxima

Import
50,79 €/m3

Tarifa màxima per a serveis del MARPOL Annex VI
ESTRUCTURA TARIFÀRIA Annex VI
Tarifa màxima

Import
60,95 €/m3

[…]

Tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1
de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data
16 de gener de 2019.
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D.- TARIFES PER INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES, EXTINCIÓ D'INCENDIS, SALVAMENT O
LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ.
Les intervencions directes en resposta a sol·licituds de l'autoritat competent en emergències i
seguretat, operacions de salvament, lluita contra incendis o lluita contra la contaminació que
ocasioni costos puntuals identificables, donaran lloc a la meritació de les tarifes específiques
establertes a aquests efectes.
Les tarifes aplicables a cada concepte detallat anteriorment, així com els seus percentatges
d'aplicació, ja siguin per realitzar-se en zona d'intervenció o zona d'alerta, són els següents:

Import tarifa (€/m3)
Concepte

Annex I
Camió

Gavarra

Annex IV
Camió

Annex V
Camió

Gavarra

Annex VI

Recàrrec

Camió

Tarifa de recollida de rebuigs per
intervenció en un vaixell que es trobi en
situació d'emergència
Tarifa per intervenció en operacions
considerades com a obligacions de servei
públic, d'acord amb les Prescripcions
Particulars, a bord de vaixells abandonats
o amb tripulació insuficient

100%

29,11

36,39

50,79

36,56

45,70

Tarifes per operacions de recepció de
rebuigs de vaixells que no estan en
situació d'emergència però que es troben
a la zona d'intervenció o alerta
Tarifa per operacions de lluita contra la
contaminació amb embarcació
Altres serveis prestats en zona de servei
portuari

60,95

47,74 €/hora

60% en zona d'intervenció
30% en zona d'alerta

237,49 €/hora i embarcació

Sense recàrrec

143,22 €/hora per vehicle de suport amb 2 operaris

47,74 €/hora per operari
suplementari

237,49 €/hora i embarcació degudament tripulada

Sense recàrrec

Aquestes tarifes s'aplicaran, sense perjudici del rescabalament dels danys i despeses de
reposició que poguessin correspondre-li al prestador per part del causant de l'origen de la
intervenció, inclosos, entre altres, els dels consumibles utilitzats, tals com barreres,
dispersants, material absorbent, etc.
La component horària de la facturació es realitzarà proporcionalment per períodes de quinze
minuts (quart d'hora). Només en aquells casos en què la facturació sigui completament en
funció del temps de prestació, s'estableix una facturació mínima d'una hora completa.

Tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1
de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data
16 de gener de 2019.
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Als efectes de facturació horària, el període de prestació es computarà des del moment en
què el personal, els mitjans terrestres o les embarcacions es posicionen en el lloc de la
intervenció fins que finalitza la prestació d’aquesta.
La tarifa a aplicar en aquests supòsits, serà revisable de conformitat amb els criteris
d'actualització establerts per al model de les tarifes màximes del present servei portuari.

Tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1
de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data
16 de gener de 2019.
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