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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS REGULARS
DE TRANSPORT COL.LECTIU

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL
Article 1. Conformement al que preveu l’article 58, en relació amb l’article 20.1,
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 de serveis regulars de
transport col.lectiu, que es regirà per la present Ordenança.
CAPÍTOL II. DEL SERVEI REGULAR
DE TRANSPORT COL.LECTIU
Article 2. El servei de transport col.lectiu del terme municipal de Calvià es
prestarà en les següents modalitats :
A) Transport regular urbà :
Vàlid per a tots els recorreguts, horaris i freqüències en tot el terme
municipal de Calvià.
B) Transport regular d’ús especial:
b.1. autobús universitari a la Universitat de les Illes Balears (UIB)
b.2. autobús escolar cap a centres escolars al propi municipi i al terme de
Palma de Mallorca.
b.3. autobús turístic amb recorreguts al terme de Calvià.
Article 3. Mitjançant Decret de Batlia, i per raons d’interès públic o amb motiu de
celebracions esportives, religioses, obres, neteja viària i altres activitats anàlogues,
es podrà suspendre el servei en trams o carrers on es consideri necessari durant el
temps estrictament indispensable.
Article 4. Les tarifes del servei seran, en cada moment, les que figuren al quadre
que correspongui, degudament aprovades per la Corporació Plenària.
Article 5. El servei podrà ser prestat sota qualsevol de les formes de gestió de
serveis municipals que autoritza la legislació vigent, sense que es perdi mai la
condició del servei públic municipal.

Article 6. L’Ajuntament procedirà a sancionar l’usuari que transgredeixi
qualsevol de les normes d’utilització del Servei de transport col.lectiu.
Article 7.
1. Es considerarà que un usuari infringeix les normes de la present ordenança en
el següent supòsti:
-Quan no es disposi de bitllet, o de qualsevol altre tipus de document
acreditatiu d’haver abonat l’import del servei.
Es considerarà que no disposa de bitllet aquella persona que tot i tenint
bonobús, targeta multiviatge, etc. no es trobin degudament validats per les
distintes màquines o altres mecanismes habilitats a aquest efecte.

CAPÍTOL III. DELS OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 8. Conformement a l’article 23.1.b) de la Llei 39/1988, estaran obligats al
pagament de les taxes establertes pels serveis anteriorment regulats, totes les
persones que en siguin usuàries, llevat dels membres de la Policia Local
d’uniforme i que es trobin en acte de servei, els inspectors municipals del servei
degudament acreditats i els nins menors de quatres anys.
Quant al servei de transport universitari i al servei de transport escolar, queda
únicament i exclusivament reservat a estudiants empadronats al Municipi i
matriculats a la UIB i a centres d’ensenyament secundari, a més de treballadors
que prestin el seu servei en dits centres.
CAPÍTOL IV. NORMATIVA SUPLETÒRIA
Article 9. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, se sotmetrà al que disposa
la vigent Llei reguladora de les bases de règim local, Llei d’hisendes locals, Codi
de circulació, els seus annexos i altes normes d’aplicació al respecte.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, fou aprovada definitivament l’11 de desembre de
2000 i amb la publicació prèvia al BOIB, en els termes prevists a l’art. 17.4 de la
Llei 39/1988, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2001. La seva
vigència continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

QUADRE DE TARIFES
A) TRANSPORT REGULAR URBÀ
EUROS (€)
1. Bitllet ordinari, venut a bord de l’autobús
amb dret a un desplaçament al recorregut de
la línia, independentment de l’origen
i la destinació

0,9

2. Targeta Pensionista, consistent en una targeta multiviatge
amb dret a viatjar per totes les línies de la xarxa durant el
període de validesa; l’usuari ha d’acreditar, a més de ser
pensionista per jubilació, invalidesa total i major de 60 anys
sempre que no estigui prestant un treball retribuït, invalidesa
absoluta per a tot treball o, major de 65 anys, estar inscrit
al Padró d’habitants de l’Ajuntament de Calvià o al Registre
especial de residents no habituals
del municipi
0
3. Abonament mensual, destinat a escolars que figuren inscrits al
Padró d’habitants de Calvià, amb dret a viatjar per totes les
línies de la xarxa durant el seu període de validesa i sense limitació
en el nombre de viatges. S’exclou de l’abonament el període de
vacacions estivals
16,80
El pagament s’efectuarà en recollir el corresponent títol de viatge
a l’autobús o punts de distribució prevists.

B) TRANSPORT REGULAR ESPECIAL
B.1. AUTOBÚS UNIVERSITARI
1. Bitllet ordinari, venut a l’autobús, o punts
de venda autoritzats amb dret a un desplaçament
de de qualsevol parada a la UIB o viceversa
1,50
2. Bono Bus 10 viatges

9

3. Bono Bus 40 viatges

24

B.2. AUTOBÚS ESCOLAR
TRAJECTES CAP A CENTRES ESCOLARS
UBICATS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ
1. Bitllet ordinari, venut a bordo de l’autobús, amb

dret a un desplaçament des de qualsevol parada als
centres escolars o viceversa
0,5
2. Abonament mensual, destinat a escolars que figuren
inscrits al Padró d’habitants de l’Ajuntament de
Calvià, amb dret a viatjar per totes les línies de la xarxa
durant el seu període de validesa i sense limitació en el
nombre de viatges. S’exclou de l’abonament el
de vacances estivals
16.80
El pagament s’efectuarà en recollir el corresponent títol
de viatges a l’autobús o punts de distribució prevists.
TRAJECTES CAP A CENTRES ESCOLARS
UBICATS A PALMA DE MALLORCA
1. Bitllet ordinari, venut a bordo de l’autobús, amb
dret a un desplaçament des de qualsevol parada
als centres escolars establerts
1,50
2. Abonament mensual, destinat a escolars que figurin
inscrits al Padró d’habitants de l’Ajuntament de
Calvià, amb dret a viatjar per totes les línies de la xarxa
durant el seu període de validesa i sense limitació al
nombre de viatges. S’exclou de l’abonament el
període de vacances estivals
24
El pagament es farà en recollir el corresponent títol
de viatge a l’autobús o punts de distribució prevists.
B.3. AUTOBÚS TURÍSTIC
1. Bitllet ordinari, venut a bord de l’autobús o punts
de venda autoritzats, amb dret a desplaçaments per
un dia en el recorregut turístic, independentment de
l’origen i destinació, i amb la possibilitat de pujar i baixar
a totes les parades del recorregut que consideri d’interès,
durant tot el temps de validesa del bitllet.
NINS
3,60
ADULTS
9
En el cas de l’autobús universitari i autobús escolar, serà condició
indispensable presentar en el moment de la compra del bitllet, bonobús o
abonaments mensuals, qualsevol document que acrediti l’empadronament al
municipi de Calvià (certificat de residència), a més del carnet d’estudiant o, en
el seu cas, certificat emès per l’Ajuntament de Calvià per a les persones que
acreditin desenvolupar una activitat a al UIB.

