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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’”APARCAMENT
SUBTERRANI MUNICIPAL DE PEGUERA”.
FONAMENT LEGAL
Article 1. Conformement al que preveu l’article 58, en relació amb el 20.4,
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament de Calvià estableix la “Taxa per la Prestació del Servei
d’Aparcament Subterrani Municipal de Peguera”.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2. Estaran obligats al pagament de la taxa, com a subjectes passius, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, a més de les entitats a
què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, usuàries o que resultin
beneficiades per l’esmentat servei.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 3. No s’atorgarà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la present taxa
NORMES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 4. El Servei d’Aparcament Subterrani Municipal de Peguera, es prestarà a
l’aparcament municipal existent a la platja de Torà de Peguera, mitjançant control
horari per tiquets-rebut, que s’abonaran un cop finalitzada la prestació del servei,
o mitjançant abonaments, a satisfer a la bestreta.
Article 5. El servei es prestarà de forma continuada durant tots els dies de l’any, i
l’horari al públic serà de 07,00 a 22’00 hores.
Article 6. Les tarifes del servei seran les que figuren al Quadre contingut a la
present Ordenança, degudament aprovades per la Corporació Plenària.
NORMES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Article 7. El servei podrà ser prestat sota qualsevol de les formes de gestió dels
serveis municipals que autoritzi la legislació vigent en el seu moment, sense que
mai perdi la seva condició de servei públic municipal. En qualsevol cas, la
prestació es farà conformement al que disposa l’Ordenança reguladora del Servei
Municipal d’Aparcaments Subterranis de Peguera, aprovada definitivament per la

Corporació Plenària en sessió de 31 de juliol de 1997 (BOIB núm. 106 de data
23.08.97).
Article 8. La taxa es percebrà d’acord al següent
QUADRE DE TARIFES DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’”APARCAMENT
SUBTERRANI MUNICIPAL DE PEGUERA”
A.1.ESTIU(del 16 de maig al 15 d’octubre)
Tarifa
Euros (€)
1ª hora o fracció.............................................. 0,90
2ª i 3ª hores o fracció.......................................0,75
4ª hora i següents o fracció............................. 0,60
A.2.HIVERN (del 16 d’octubre al 15 de maig)
Tarifa
Euros (€)
1ª hora o fracció.............................................. 0,60
2ª i 3ª hores o fracció...................................... 0,60
4ª hora i següents o fracció..............................0,45
A.3.ABONAMENTS (tot l’any)
Tarifa
Euros (€)
Abonament diürn (24 hores)............................42,05
Abonament nocturn ........................................30,05
4ª hora i següents o fracció............................... 0,60
El pagament es farà mitjançant tiquet-rebut, un cop finalitzat el servei, en cas de
serveis per hores, i a la bestreta en el cas d’abonaments.
Les tarifes inclouen l’IVA.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el 31 de maig de 1999 i
entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació al BOIB. La seva vigència
continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

