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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 inicial de l’establiment de nova ordenança municipal reguladora de la 
prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través 
de la xarxa domiciliària (Exp. Electrònic ABS 2019/982), feta en data 27/08/2020, 
en sessió Plenària extraordinària urgent. 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació, la legislació vigent i dades 
estadístiques del GOIB i de l’IBESTAT, i veient que les anteriors al·legacions 
efectuades a desembre de l’any 2019 no varen ser gens tingudes en compte, torna a 
demanar que es revisin i ampliïn les bonificacions existents (pujant el coeficient del 
SMI de 1,25 a 1,75 i ampliant el baix consum dels 10 m3 als 15 m3), hi hagi algunes 
modificacions en el text i que s’incorporin tarifes específiques per les llicències de 
lloguer turístic (VT, ETH, ETHPL i ETH60), vigents només en els mesos de temporada 
alta. 

• Exposició dels motius / reflexions:  

Estem davant d’una de les Ordenances més importants del Municipi, ja que regula 
l’accés i el preu d’aquest a un recurs de primera necessitat. Un bé que anirà minvant i 
perdent qualitat, si no actuem per frenar aquesta situació; aquest bé és l’aigua. De 
fet, es va reconèixer a l’any 2010 (28 de juliol) per part de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el Dret Humà a l’aigua i al sanejament, reafirmant que una aigua 
potable neta i el sanejament són essencials per la realització de tots els Drets 
Humans (resolució 64/929). A més, la COVID-19 ha impactat de ple el Municipi i cal 
repensar aspectes de l’Ordenança que aquest equip de Govern no va entrar a valorar 
en l’aprovació definitiva, en el mes de juliol 2020.  

A Pollença feia des del 2008 que no es revisava aquesta matèria. A més, s’ha introduït 
un canvi legislatiu a la LCSP (Llei 9/2017) pel qual ara l’Ordenança regularà una 
prestació patrimonial de caràcter no tributari. A més, l’objectiu econòmic ja no és 
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estrictament el d’igualar els ingressos al preu de cost, sinó que pot existir una 
diferència.  

S’han introduït bonificacions, abans inexistents, i també s’ha especificat amb més 
detall els preus per places hoteleres, hi ha trams progressius i altres... tot i això, si es 
mira amb l’anterior, hi ha encara similituds (és una observació objectiva sense ànim 
de crítica). Precisament pel que fa a les anteriors tarifes, aquestes es publicaren al 
BOIB núm. 76, del 31/05/2008, i són les següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 1: Tarifes aprovades al 2008. 
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Segons l’informe tècnic/econòmic del 30/05/2019, el cost total d’oferir el servei 
d’aigües l’any 2017 va ser de 1.704.606,72€ (costos directes i indirectes). Igualment, al 
mateix any el balanç resultant va ser una xifra positiva de 670.016,95€. Amb les 
noves quotes es projecta un augment de facturació de 46.762€.  

Sembla que s’ha agafat de referència l’Ordenança que regula els preus d’EMAYA 
(empresa d’aigües i residus de Palma), i que anem acotant més les quotes segons el 
tipus d’ús que es fa de l’aigua i també quines quantitats s’utilitzen. Per un error 
material que ningú va detectar, els trams als hotels eren molt grans:  

 

Quadre 2: Tarifes aprovades definitivament juliol 2020 

No era just aplicar tarifes diferents en trams de 20 m3, quan als consums domèstics 
els trams eren de 10 m3 els primers. Un error que s’ha arreglat i del qual ens alegrem 
que l’equip de Govern rectifiqui;  

 

 

Quadre 3: Tarifes aprovades inicialment agost 2020 

 

A part d’aquest canvi, però, l’aprovació inicial en el Ple extraordinari urgent d’agost no 
feia cap modificació més. Per tant, el quadre és el següent, que incorpora el canvi 
abans esmentat (hotels) i la eliminació de tarifes especials:  
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Quadre 4: proposta noves tarifes 
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Actualment, segons informacions de Gerència d’EMSER, un 25% de l’aigua oferta a 
Pollença prové de dessaladores, uns 400.000 m3 (l’aigua més cara que hi ha, 
1,04€/m3, tot i que el preu s’actualitza conforme l’IPC). El que resulta una llàstima és 
que anant a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença, a l’apartat EMSER 2002, les 
últimes dades actualitzades del consum total, procedència d’aigües, percentatge de 
pèrdues, i altres, són del 2013... 6 anys sense cap moviment.  

Aquelles dades assenyalen que al 2013 es consumiren a Pollença 490.962 m3 d’aigua, 
mentre que al Port de Pollença en foren 993.546 (el doble). Concretament, amb una 
procedència del 27,77% de pous propis, 25,85% de pous externs, 23,4% fonts pròpies, 
9,86% fonts externes i finalment 13,12% de dessaladores. En 6 anys, s’ha augmentat 
aquesta última xifra, recordeu, al 25% (i encara no havia acabat l’any 2019...). I és que 
la irrupció d’aquesta font d’aprovisionament al 2010 va venir provocada per la 
necessitat de garantir el subministrament d’aigua, sent aquesta necessitat molt 
potenciada per l’alta presència del turisme en els mesos estiuencs. Una petjada que 
cal corregir per alguna banda... Les xifres mostren clarament que les places hoteleres 
impliquen més consum. Concretament es veia el doble de consum al Port de 
Pollença, on hi ha la majoria d’oferta turística del Municipi. I enguany de COVID les 
xifres ho han tornat a demostrar, amb una baixada dràstica del consum d’aigua a tot 
el Municipi.  

Mirant les xifres de places turístiques de Pollença, trobem que a l’any 2015 hi havia 
7.134 places. A l’any 2018, 7.476 repartides en 79 establiments (IBESTAT, 2019). 
Aquestes es desglossen en les 3 principals tipologies d’establiments coneguda... 

• 3.571, Hotels.  
• 2.190, Apartaments Turístics.  
• 1.307, Hotels apartament.  

La resta es reparteix en places menys nombroses (109 d’agroturisme, per exemple...). 
Ara, per cercar les places que pertanyen als anomenats “lloguers turístics” majoritàries 
i molt més conegudes a Pollença i que es recullen en la Llei 8/2012, de 19 de juliol del 
turisme de les Illes Balears i en la seva modificació, la Llei 6/2017, de 31 de juliol 
(relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges) hem d’anar al Portal 
de la Direcció General de Turisme, on actualment hi ha, sota aquesta modalitat 
(empreses comercialitzadores d’estades turístiques en habitatges) 1. El resultat és el 
següent:  

• 2.335, habitatge turístic de vacances (antigues VT).  
• 11.207, estada turística en habitatge (actuals ETH).  

En total, per tant, a Pollença hi ha 21.018 places turístiques oficials i reglades. La tarifa 
contempla, en part, aquest sobre-consum perpetrat pels establiments hotelers amb 
les Tarifes específiques Hotels i també les quotes de servei (bimestrals) Hostaleria. 

 
1 Consultat a http://www.caib.es/cathosfront/cens 

http://www.caib.es/cathosfront/cens
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Restaria pendent especificar més a nivell de redacció alguns detalls que exposarem a 
continuació quan plasmem les al·legacions pertinents. Ara bé, el gran gruix de l’oferta 
turística del Municipi, les actuals ETH i anteriors VT (encara existents), que sumen un 
total de 13.542 places, no tenen cap tarifa especial, més enllà de la de Piscines que 
pot entrar en joc per aquelles finques on hi ha aquest extra. Resta molt complicat 
saber, almenys alhora de fer aquestes al·legacions, 2 informacions clau:  

• Quantes d’aquestes places estan a sòl urbà i quantes a sòl rústic? (es podria 
mirar estudiant la informació del GOIB, feina feta com ara veurem al 2018, 
respecte a les dades de 2017) 
 

• Quantes d’aquestes places (sobretot les que estan a sòl rústic), utilitzen el 
subministrament públic d’aigua i no un pou propi?  

La primera pregunta, com avançàvem, es respon amb dades extretes de l’Estudi de 
l’Habitatge fet al 2018 (Iván Murray i Margalida Mestre), qui extreuen les seves dades 
del catàleg d’establiments turístics de la Conselleria de Turisme de la CAIB:  

 

Quadre 3: nombre d’habitatges d’ús turístic reglat a Pollença, 2005-2017, font Murray i Mestre, 
2018.  

937 habitatges (no places) a sòl rústic, un 82,12% de l’oferta total. Transformat a 
places, dona un total de 7.177 (recordem, any 2017, pel que aquesta xifra segurament 
és més elevada).  

La segona pregunta, tot i ser interessant, acaba perdent interès quan realment, si es 
fes una feina intensiva d’unes setmanes, es podria comparar les dades de la CAIB de 
quins dels habitatges amb llicència VT, ETH, ETHPL i ETV60 estan abonats als serveis 
d’EMSER. A més, cal remarcar que totes aquestes llicències tenen una durada de fins 
5 anys (renovables), i que les noves llicències han d’aportar un certificat municipal de 
zona apta i de determinació de la modalitat admesa, pel que hi ha un registre 
d’aquestes demandes (o hauria de ser-hi) al propi Ajuntament.  

Per tant, tenim uns habitatges que estan realitzant una activitat econòmica reglada 
(com un negoci) amb el turisme. Per què no taxar-los diferents als que tenen el seu 
habitatge unifamiliar o en un edifici plurifamiliar on hi viuen tot l’any sense treure’n 
rendiment econòmic i amb un consum, de ben segur, més moderat? Cert és que 
alguns mesos de l’any, aquests habitatges poden tornar a la seva destinació inicial, el 
de ser un habitatge amb consum domèstic (per tant sense un ús turístic). 
Possiblement la millor fórmula per corregir això sigui aplicar una tarifa canviant 
específica pels habitatges que tinguin les modalitats VT, ETH i ETHPL, i una encara 
més especifica pels habitatges EVT60 (ja que només lloguen el seu habitatge a 
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turistes durant 2 mesos). Això s’hauria de fer seguint els criteris de temporada alta i 
temporada baixa (els detallarem en les propostes / al·legacions).  

Canviant de temàtica, veiem que a l’Article 7.- Tarifa del text de la present 
Ordenança es parla de quines tarifes estan excloses de la tarifa progressiva. Vàrem 
exposar que pot ser era arriscat ficar dins “el mateix sac” en termes de consum a 
oficines administratives públiques i privades, i un bar, per exemple. Cert és, com se’ns 
va explicar, que si no arriben als 10 m3 mensuals de consum, se’ls aplicarà un 10% de 
descompte en la facturació que se’ls faci. Per tant, restarà veure com afecta això a tots 
els locals del Municipi per veure si s’ha de tornar a estudiar implementar tarifes 
encara més específiques.  

Finalment, veiem positiu que s’incloguin bonificacions (Article 6.- Exempcions i 
bonificacions). La primera és interessant, ja que si no es superen els 10 m3 mensuals 
hi haurà una bonificació d’un 10% sobre l’import de la quota. Segons l’INE, el consum 
mitjà d’aigua de les llars ha estat al 2018 de 136 litres per habitant. Per tant, ens anem 
a uns 4.136,67 litres per persona i mes, 4,137 m3 (136 litres multiplicat per 365 dies, 
dividit entre 12 mesos).  

El Gerent d’EMSER estima que habitualment es consumeix per persona i mes 4,5 m3 
d’aigua. Aquesta xifra ens indica, afegida a la xifra anterior dels 4,137 m3, que aplicar 
la bonificació per baix consum quan aquest sigui de menys de 10 m3 pot ser molt 
restrictiu i gens enfocat als habitatges amb més de 2 persones (que són bastants). 
Com ja es preveu una tarifa especial per les famílies nombroses (5 membres), seria 
adient estirar el consum baix fins als 15 m3, i imposar també un mínim de consum, 1,5 
m3 concretament. Es va dir que podia haver-hi persones que anessin als habitatges 
buits a encendre aixetes per arribar a una quantitat mínima i així tenir la bonificació... 
persones sense escrúpols, n’hi ha sempre. Per sort, no són la majoria de la societat.  

Pel que fa a la segona bonificació, per ingressos baixos, la seva configuració és 
positiva, tot i que de nou, les xifres poden suposar una restricció perquè persones 
sense recursos econòmics es beneficiïn completament d’aquestes bonificacions, tant 
pel coeficient multiplicador del SMI (1,25), com per la quantitat màxima a bonificar al 
100% (10m3).  

1,25 vegades l’SMI suposa una renta anual bruta de 15.750€. Vist el preu del lloguer / 
habitatge, del llum i altres subministraments, de l’alimentació, assegurances, etc., i 
dels efectes aquest any de la pandèmia de la COVID-19, aquests ingressos bruts 
(resta descomptar IRPF i quotes de la Seguretat Social) són molt insuficients per 
portar una vida digna. A més, cal recordar que els habitatges varen consumir 
aproximadament al 2017 605.425 m3 d’aigua i els hotels 272.855 m3 (informe 
tècnic/econòmic del 30/05/2019), pel que el consum és molt desproporcionat en 
relació a consum/habitant. Amb això venim a dir que qui més consumeix en 
proporció hauria de pagar més, i qui menys, com és la ciutadania resident, se li ha de 
donar més facilitats. Així, considerem que s’hauria de tenir en compte el coeficient de 
1,75 vegades l’SMI, 22.050€. Respecte al consum, la reflexió feta en relació a la 
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primera bonificació també s’extrapola a aquesta (10 m3 d’aigua es consumeixen 
fàcilment en unitats de més de 2 membres). Per això, i tenint en compte que aquest 
descompte aniria associat també a l’augment del barem del SMI, considerem que 
s’han de bonificar al 100% fins a 12,5 m3.  

Feta tota l’exposició de motius i les reflexions a tenir en compte, anem plasmant les 
nostres propostes de canvi en vermell sobre el text aprovat inicialment de 
l’Ordenança present.  

 

Propostes / al·legacions: 

Es torna a plasmar el quadre de tarifes de la proposta inicial (Quadre 2) amb algunes 
modificacions en vermell perquè siguin considerades:  

TARIFES D’AIGUA    
    

QUOTES DE CONSUM (bimestral)  Import 
(bimestral) 

CONSUMS DOMÈSTICS (també aplicable a les 
llicències VT, ETH, ETHPL els mesos de gener, 
febrer, març, abril, octubre, novembre i 
desembre, i a les ETH60 durant tots els mesos de 
l’any menys els de juliol i agost).  

 €*m3  

Entre 0 i 10m3 0,50 €  
Més de 10m3 i fins a 20m3 0,94 €  

Més de 20m3 i fins a 40m3 1,41 €  
Més de 40m3 i fins a 80m3 1,88 €  
Més de 80m3 2,50 €  

Família nombrosa  €*m3   
Entre 0 i 56m3 0,84 €  

Més de 56 m3 i fins a 80m3 1,88 €  
Més de 80m3 2,50 €  

Tarifa proporcional exclosa de progressivitat €*m3  
Negocis i similars 1,25 €  
Obres 2,50 €  

Amarraments 1,41 €  
Piscines 1,41 €  

Hotels, apartaments turístics i hotels apartament €*m3  
Més de 0m3 i 10m3 per cada plaça 0,94 €  
Més de 10m3 i 20m3 per cada plaça 1,41 €  

Més de 20 m3 i 40m3 per cada plaça 1,88 €  
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Més de 40m2 per cada plaça 2,50 €  
Llicències VT, ETH, ETHPL (aplicable els mesos de 
maig, juny, juliol, agost i setembre), Llicències 
ETH60 (aplicable els mesos de juliol i agost).  

€*m3  

Entre 0 i 20m3 per cada plaça 0,94 €  
Més de 20m3 i 40m3 per cada plaça 1,41 €  

Més de 40 m3 i 80m3 per cada plaça 1,88 €  
Més de 80m2 per cada plaça 2,50 €  

QUOTES DE SERVEI (bimestral)  Import 
(bimestral) 

Habitatges  

Habitatge unifamiliar 10,01 €  
Habitatge amb família nombrosa 8,00 €  

Hostaleria  

Plaça hotelera de 4 i 5 estrelles 8,80 €  
Plaça hotelera de 3 estrelles 5,60 €  

La resta d'establiments d’hostaleria 4,80 €  
Local comercial   
Comptador de calibre   

Comptador calibre fins a 15 mm 20,01 €  
Comptador calibre més de 15mm i fins a 20 mm 37,00 €  

Comptador calibre més de 20mm i fins a 25 mm 440,80 €  
Comptador calibre més de 25mm i fins a 30 mm 661,60 €  

Comptador calibre més de 30 mm i fins a 40 mm 1.176,00 €  
Comptador calibre més de 40 mm 2.160,00 €  

Connexió boca d'incendis 170,00 €  
Drets de connexió  Nota 1  
 BONIFICACIONS   

Baix consum   
Entre 1,5 i 15 m3 10% 

Ingressos baixos   
Entre 0 i 20 m3 100% 

Més de 20 m3 

 Aplica la 
tarifa 
domèstica  

Quota de servei 100% 
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Plasmat el quadre, cal també plasmar alguns afegits pel text perquè s’entenguin els 
conceptes d’VT, ETH, ETHPL i ETH60, així com la nova proposta de bonificacions. Per 
tant:  

 
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
1. Bonificació per baix consum. En aquest cas s’aplicarà una bonificació del 10% sobre 
l’import de la quota de consum domèstic i sobre les tarifes proporcionals exemptes 
de progressivitat, sempre que el consum no superi els 15m3 mensuals. 
 
2. Bonificació per ingressos baixos. Es bonificarà el 100% de la quota de servei i dels 
consums fins a un màxim de 12,5m3/mes per habitatge particular dels usuaris del 
servei, sempre que els conjunt de les persones que conviuen en el domicili de 
referència disposin d’un nivell d’ingressos anual igual o inferior al salari mínim 
interprofessional anual multiplicat pel coeficient d’1,75. A efectes d’aplicar aquesta 
tarifa bonificada, quan a un domicili se sumi més d’un ingrés, el més elevat es 
computarà pel seu valor íntegre i els restants pel 50% del seu valor. 
 
ARTICLE 7.- TARIFA 
 
La quantia de la prestació patrimonial regulada en aquesta ordenança serà fixada per 
les tarifes especificades a l’annex de la present ordenança. Pel que fa a la tarifa de 
consum, aquesta es dividirà en les seccions que correspongui i s’aplicarà a cada secció 
el preu pertinent segons l’escala prevista a la tarifa progressiva.  
 
Queden excloses de l’aplicació de la tarifa progressiva, i per tant subjectes 
exclusivament a la tarifa proporcional, els consums registrats a: 
• Indústries 
• Oficines administratives públiques i privades 
• Comerços 
• Serveis, excepte establiments hotelers i similars 
• Locals dedicats a l’activitat professional 
• Usos comunitaris en comunitats de propietaris 

Es contemplarà una tarifa específica per hotels, apartaments turístics i hotels 
apartament, establiments recollits en la Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de 
les Illes Balears i en la Llei 6/2017, de 31 de juliol, del turisme de les Illes Balears, 
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.  

Així mateix, es contemplarà una tarifa específica per habitatges amb llicències VT 
(habitatge turístic de vacances), ETH (estada turística en habitatge), ETHPL (estada 
turística en habitatge dins edifici plurifamiliar) i ETH60 (estada turística en 
habitatge dins edifici unifamiliar o plurifamiliar de 60 dies a l’any). Aquesta tarifa 
estarà vigent els mesos de l’any especificats a l’annex de la present ordenança.  
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• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Com dèiem a l’exposició de motius / reflexions, s’hauria d’actualitzar el portal web de 
l’Ajuntament de Pollença, concretament l’apartat d’EMSER2002 perquè es puguin 
veure les últimes dades del consum d’aigua a Pollença, d’on prové, quina quantitat de 
fems s’ha recollit, etc. Seria una forma de potenciar el coneixement de la ciutadania 
del Municipi i també de tenir xifres més reals a l’hora de fer estudis, o també a l’hora 
de presentar al·legacions, per exemple. També es podria fer més difusió dels vídeos 
situats a la pàgina web https://www.separarensuneix.net/videos/, ja que són 
instructius i donen informació del funcionament dels residus.  

També reiterem la possibilitat d’anar reinvertint més quantitat de diners dels 
obtinguts pel propi oferiment del servei de subministrament d’aigua per evitar més 
fugues a la xarxa, i inclús plantejar noves infraestructures per aprofitar millor (i més), 
l’aigua de les pluges.  

Serà interessant analitzar en uns mesos com ha impactat en els comerços i altres 
establiments inclosos en la tarifa negocis i similars, ja que no és el mateix, dèiem, un 
bar / restaurant que una oficina o un centre de fisioteràpia. En tot cas, s’haurà de 
veure si la bonificació del 10% els arriba (recordar que proposem que s’apliqui a 
consums inferiors als 15 m3 , no als 10 m3, i a un consum mínim de 1,5 m3.  

Finalment, ens hem d’esforçar a cercar les vies possibles per racionalitzar el consum i 
anar directament a controlar qui consumeix en desmesura. I no podem entrar en el 
concepte de l’eco-fatiga, quan es focalitza sobre la persona individual com màxima 
responsable, generant-se una sobreresponsabilització del ciutadà que condueix 
fàcilment a l’efecte contrari, amb la posterior desresponsabilització (Pol, Vidal i 
Romeo, 2001). En definitiva, s’ha de cercar la corresponsabilitat compartida i no 
individualitzada.  

 

 

https://www.separarensuneix.net/videos/

