
«3. Bonificacions: 

»3.1. Bonificació per inversió: els obligats tributaris que realitzin una inversió econòmica en el domini públic 
portuari que consisteixi en obres vinculades a l’activitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura 
portuària i la superestructura per a potenciar la millora i qualitat del servei poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra de la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió, amb el límit 
màxim del 50% de la quota íntegra. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini de concessió. 

»3.2. Bonificacions per potenciació de pràctiques mediambientals i incentivació de la qualitat en la prestació de 
serveis: els obligats tributaris que acreditin la implantació d’un sistema de gestió i auditoria mediambiental 
segons el reglament europeu EMAS o disposin d’un sistema de gestió mediambiental segons la norma 
internacional ISO 14001 poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació de la quota íntegra de la taxa del 15% o 
del 10%, respectivament, de manera no acumulativa. Si disposen de l’ISO 9001 de qualitat, la bonificació és 
del 5%, acumulable a les anteriors. Aquesta bonificació s’ha d’aplicar durant tot el termini de concessió sempre 
que les certificacions estiguin en vigor. 

»3.3. Bonificació per foment de la vela: els obligats tributaris que destinin espais per al foment de la vela 
poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta 
activitat. 

»Aquestes bonificacions es poden aplicar simultàniament amb el límit màxim, juntament amb les reduccions 
aplicades, del 50% de la quota íntegra.» 
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Subsecció noranta-unena. Taxa per l’ocupació privativa del domini públic portuari 

Article 118. Modificació de l’article 20 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 del text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, que resta redactat de la manera següent: 




