
 

 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i, tractant-se d’una Ordenança Fiscal, a 

l’empara del que es disposa a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals presenta en temps i forma, mitjançant aquest escrit, les 

següents:   

AL·LEGACIONS  

a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 

de la taxa d’activitats, establiments i instal·lacions (Exp. Electrònic ABS 

2019/1321), feta en data 24/07/2019, en Sessió Plenària Ordinària.   

 

Unides Podem, havent estudiat la documentació, legislació i ordenances fiscals 

d’altres Municipis, demana que es torni a estudiar el quadre de tarifes, incorporant 

dins la classificació actual tarifes específiques segons tipus de negoci, que es 

contemplin noves bonificacions i que es baixi la tarifació per m 2 , que és força 

elevada.  

L’any 2010 s’aprovà la última modificació de l’ordenança que regula la taxa 

d’atorgament de llicències d’obertura d’establiments de Pollença. Es publicà en el BOIB 

núm. 65, del dia 29/04/2010. Ara el nom s’ha actualitzat, i en la proposta inicial consta 

que el nom serà Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, 

establiments i instal·lacions. En l’ordenança actualment en vigor (2010), els preus 

aprovats i que han durat fins ara, foren els següents:  

Quadre 1; Tarifes 2010 



 

El nou text de l’ordenança ofereix un quadre de taxes bastant diferents. S’empara en el 

Informe Tècnic-Econòmic per la Modificació de les Taxes d’Activitats, 

Establiments i Instal·lacions, elaborat pel tècnic Pere Antoni Nadal Cànaves, el 

10/04/2019 (d’ara endavant I.T-E. 10/04/2019). És el que segueix: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadre 2; Taxes proposades en la modificació de l’Ordenança 

 

Quadre 2.1; Taxes proposades segons m 2 en la modificació de l’Ordenança 

 



 

També s’empara en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 

d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, publicada al BOIB 

núm. 166, de 30 de novembre de 2013 (d’ara endavant Llei 7/2013) i que té la seva 

darrera modificació en la Llei 6/2019, de 16 de febrer, de modificació de la Llei 

7/2013.  

És en aquesta llei on es classifiquen les activitats en permanents, no permanents i 

itinerants. I, dins aquestes, diferencia entre majors, menors, innòcues, de 

recorregut i infraestructures comunes. Tot es defineix en l’article 4 de la Llei 

7/2013. Pel que fa a la classificació d’activitats, s’ha adaptat l’article 5 de la Llei 

7/2013.  

Ens hem fixat en altres Ordenances fiscals d’altres Municipis i hem trobat una pràctica 

força recurrent que considerem molt positiu i que podria permetre una modificació 

substancial de l’Ordenança que vagi un pas més enllà d’adaptar-se a la Llei 7/2013.  

Ajuntaments com els d’Andratx (2012), Alcúdia (2015) i Artà (2017) fan una 

separació molt interessant basada en el tipus de negoci que es vol obrir: hotel, hotels 

apartaments, cafès i bars, restaurants, sales de joc, bancs, companyies 

d’assegurances... Adjuntem la d’Artà, que és de tant sols fa 2 anys i dona indicatius 

d’algunes prioritats de les que podem aprendre i comentarem a continuació: 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

Veiem com es respecta la separació de la Llei 7/2013, a més d’afegir preus diferents 

segons el servei, el tipus de negoci i inclús el que aquest pot tenir al seu interior. Per 

exemple, es posa un preu per cada màquina d’atzar que estigui instal·lada en una sala 

de jocs recreatius. Això és una mesura que pot ajudar a frenar la proliferació d’aquests 

establiments, i continuar amb la línia de l’aprovat a l’anterior legislatura respecte a la 

limitació horària d’aquests negocis.   



 

Havent exposat el marc conceptual en el que ens hem basat, anem adjuntant el llistat 

de propostes / al·legacions que consideram necessàries per aquesta modificació 

d’ordenança fiscal d’activitats, establiments i instal·lació.  

Article 1. -Fonaments i Naturalesa 

Donat que el gran canvi que marcà el rumb de les noves Ordenances Fiscals va sorgir 

amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i 

exercici d’activitats a les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 166, de 30 de 

novembre de 2013 (d’ara endavant Llei 7/2013) i que té la seva darrera modificació 

en la Llei 6/2019, de 16 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, es 

considera necessari incloure-la dins la redacció dels Fonaments i naturalesa 

que emparen la present ordenança.  

 

Article 6. -Exempcions i Bonificacions 

Donat que les Bonificacions són un incentiu per fer més transversal l’accés a 

determinades prestacions o serveis, proposem recuperar una bonificació per persones 

joves per fomentar i incentivar als i les joves emprenedors/es (abans n’hi havia per 

joves de menys de 26 anys) i clarificar què són les exempcions:   

“En quan a bonificacions, les persones físiques sol·licitants de llicències regulades a 

aquesta ordenança amb una renta igual o inferior a una vegada i mitja el salari mínim 

interprofessional (1,5*SMI definit per la normativa d’aplicació) gaudiran d’una 

bonificació del 50 % i les persones amb una renta igual o inferior a una vegada 

i mitja el SMI (1,5*SMI) i que siguin menors de 35 anys gaudiran d’una 

bonificació del 75% un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada. 

Seran exemptes d’aquesta taxa les activitats que es duguin a terme per part de 

l’Estat, i demés ens públics Territorials o institucionals, en l’àmbit de les seves 

competències” 

 

Article 8.- Normes de Gestió 

Respecte al subapartat 4 es demana que s’expliqui de quina manera resta 

acreditada a nivell efectiu l’obertura de l’establiment, perquè la persona que 

obre el negoci tingui la informació de les gestions que li siguin requerides un a vegada 

iniciada l’activitat.  

Altrament, també exposem que han desaparegut els punts 5 i 6 de l’article 9 Normes 

de Gestió de l’Ordenança actualment en vigor. El que suposa que no hi ha un retorn de 

les taxes abonades pel contribuent en cas de desestiment de petició o denegació de 

llicència. Per tant, sol·licitem el retorn d’aquests punts 5 i 6 que diuen el 

següent:  



 

5. El desistiment de la petició de llicència previ a la resolució de l’expedient per 

l’administració implicarà la devolució a l'interessat del 80% de l'import de la taxa. 

6. La denegació de la llicència sol·licitada suposa la devolució dels imports liquidats 

prèviament pel Contribuent.  

 

TAXES 

Finalment i referit a les taxes, en la línia de l’exposat a l’inici de les al·legacions, 

considerem necessari replantejar-se el quadre incorporant tipologies de negoci fent 

que s’englobin en la classificació d’activitats que emana de l’article 5 de la Llei 

7/2013 (mirant els exemples d’Artà, Andratx, Alcúdia...).  

A més, considerem que la tarifació per m 2 és força elevada, i podria disminuir-se 

aplicant Quotes Fixes inicials més diversificades segons la tipologia de negoci. No hem 

d’oblidar que no genera el mateix moviment de persones, de gestió, de control, etc., 

un gimnàs que un hotel, per exemple. I això, s’ha de poder quantificar anant molt més 

enllà de mirar, simplement, la superfície que tingui el negoci.  

 

 

 

 

 

 

 

A Pollença, dia 10 de setembre del 2019 

El Portaveu 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


