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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 provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa pel servei de clavegueram (Exp. Electrònic ABS 2020/2144), feta en data 
27/08/2020, en sessió Plenària extraordinària urgent 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació i el present dins el TRLRHL 
(RDL 2/2004), demana que es reincorporin les bonificacions llevades a l’aprovació 
inicial, vinculades a criteris progressius de renda, i s’afegeixin noves bonificacions 
per tenir en compte altres col·lectius que poden tenir dificultats per afrontar el 
pagaments d’impostos i taxes Municipals. Així, demanem bonificacions per: famílies 
amb ingressos insuficients (també famílies nombroses), contribuents jubilats/des i 
pensionistes, víctimes des violència de gènere i persones amb un grau de 
discapacitat reconegut.  

Exposició dels motius / reflexions:  

Abans d’iniciar aquest escrit, i com es farà a tots els qui pertanyen a l’àmbit de 
modificacions d’ordenances fetes per adequar-se a les advertències realitzades pel 
Tribunal de Comptes, expressar que el nostre vot a favor d’aquestes modificacions i la 
consegüent pèrdua de bonificacions fou per imperatiu legal. És curiós, quant menys,  
que aquest tribunal protesti per unes bonificacions (innegable, per altre banda, que 
estesin fora del permès al RDL 2/2004) i no protesti quan cada any es paguen milers i 
milers d’€ de factures en serveis sense contracte, places de personal que són 
pràcticament “falsos autònoms”, les pròpies dietes que perceben els regidors/es de la 
Corporació com hem assenyalat en diverses ocasions... tot això també amb informes 
d’objecció per part d’Intervenció, que ho deixa ben clar i patent...  

Feta la reflexió, aquí trobem una ordenança fiscal que regula una taxa, no un impost. 
Això permet introduir bonificacions sempre hi quan estiguin subjectes a criteris 
genèrics de capacitat econòmica. Per tant, en el cas de les taxes de les quals s’han 
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eliminat bonificacions perquè es posava la bonificació quan hi havia una persona 
convivent dins un domicili amb grau de discapacitat, haver patit violència de gènere, 
era incorrecte ja que aquestes condicions s’han d’acreditat pel subjecte passiu; és a 
dir, qui està obligat a pagar la taxa. Per tant, introduint aquest canvi, tenim la 
possibilitat de tornar a introduir totes i cada una de les bonificacions subjectives 
que es varen eliminar.  

Fent un repàs, es varen derogar els següents apartats de l’article 6.2 de l’ordenança:  

d) Els subjectes passius víctimes de violència de gènere; en aquests casos serà 
necessari que concorrin els requisits següents: 

-Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a sis (6) mesos. 

-Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims cinc 
(5) anys. 

e) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que a la finca del terme 
municipal beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat 
almenys una persona minusvàlida amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
33%. 

Per tal d'obtenir aquesta bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el 
certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i certificat 
d’empadronament. Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin 
aquestes circumstàncies en la data de meritació de la taxa. 

 

I afegeix una nova redacció de l’article 6, l’apartat 5:  

5.- Les exempcions i bonificacions contemplades en aquest article, s’atorgaran per un 
termini anual, i es concediran a petició de la persona interessada , que l’haurà de 
sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici. 

No estem en desacord amb el fet que les persones interessades hagin de demanar la 
bonificació en el primer trimestre, ja que això facilita la tasca d’enviar el padró fiscal a 
l’ATIB ja complet quan s’envia (maig/juny) i evita després haver de fer devolucions a 
les persones interessades. Estem d’acord SEMPRE HI QUAN hi hagi una publicitat 
suficient i adequada dels períodes en què es poden demanar les bonificacions...  

Les bonificacions restants dins l’ordenança són les següents:  

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

1. Gaudiran d'exempció subjectiva total els contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal o estiguin inscrits en el padró municipal de beneficència 
com a pobres de solemnitat. 

2. Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 25%: 
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a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones 
que conviuen en el mateix domicili que no excedeixi del salari mínim 
interprofessional calculat anualment. 

b) Els jubilats i pensionistes que visquin sols amb una pensió que no superi el salari 
mínim interprofessional. 

c) Els jubilats i pensionistes que convisquin amb una persona en la seva mateixa 
situació laboral i que la suma total de les seves pensions no excedeixi el 125% del 
salari mínim interprofessional. 

El fet que es conservin les bonificacions ara exposades confirma el que plantegem a 
l’inici de les al·legacions; sempre hi quan es vinculi el subjecte a capacitat econòmica, 
es poden proposar bonificacions subjectives per col·lectius poblacionals concrets.  

Prenent la consideració que l’SMI actual d’1 persona és de 13.300€ (14 pagues de 
950€), cal pensar bé els trams i percentatges de bonificació a introduir. Per exemple, 
multiplicar l’SMI per 3 significa un ingrés familiar de 37.800€, ingressos difícils 
d’aconseguir per una població que, en la seva gran majoria al Municipi, treballa de 6 a 
8 mesos a l’any, provocant que estiguin a l’atur o cobrant el subsidi per insuficiència 
de cotització (430,27€) de 6 a 4 mesos (els que no treballen), i que un 34% de les 
famílies del Municipi cobren menys de 1000€/mensuals.  

El text parla de contribuents que hagin estat declarats “pobres per precepte legal” o 
“estiguin inscrits en el padró municipal de beneficència com a pobres de 
solemnitat”. Són conceptes realment ja passats, i que en un Estat de dret modern no 
haurien d’imperar. De totes formes, es dubta molt que existeixi un padró de les 
característiques abans esmentades, i que s’hagi utilitzat mai... El més coherent és 
eliminar aquesta bonificació i proposar-ne una de genèrica que protegeixi els nuclis 
familiars amb ingressos baixos o insuficients. Ens sembla correcte que per poder 
optar a les bonificacions la persona interessada hagi de presentar una declaració dels 
ingressos obtinguts en l’exercici immediat anterior de tots i cadascun dels membres 
de la família que convisquin en el domicili o habitatge de què es tracti.  

Com a incís per justificar el canvi de nomenclatura de minusvalia a grau de 
discapacitat, recordar que l’any 2009 el Govern Estatal va aprovar canviar el terme 
de minusvalia pel de discapacitat per adaptar la terminologia a la Llei de Dependència 
i a la Classificació Internacional del Funcionament de Discapacitat i de la Salut de la 
OMS. El canvi es va publicar al BOE núm. 311, de dissabte 26 de desembre de 2009, 
sent el Reial Decret 1856/2009. Per ser considerada una persona amb una 
discapacitat i tenir el certificat de grau de discapacitat s’ha de tenir un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.  

A mode d’informació addicional, també exposar que des de l’any 2005 han sorgit 
debats en torn a la pròxima passa del concepte de discapacitat, fent la proposta 
diversos col·lectius d’utilitzar el terme diversitat funcional. De moment, però, no hi 
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ha unanimitat sobre la utilització d’aquesta última nomenclatura i no està en el marc 
legislatiu de l’Estat.  

 

• Propostes / al·legacions:  

Vist tot l’anterior, es proposa que l’Article 6 d’exempcions i bonificacions quedi 
redactat de la següent forma (eliminant-se l’article 6.1 actual i ampliant 
substancialment l’article 6.2, que passa a res l’article 6.1. ):  

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

1. Gaudiran d’una bonificació subjectiva determinada (percentatge sobre la taxa 
meritada) els subjectes passius que compleixin els criteris econòmics marcats a cada 
apartat i que tinguin alguna condició determinada:  

a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones 
que conviuen en el mateix domicili que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el salari 
mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos 
que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 
75%.  

b) Els contribuents que siguin jubilats i pensionistes i que la seva pensió i la suma 
d’altres possibles ingressos existents dins la unitat de convivència (incloent persones 
amb la mateixa situació laboral) siguin igual o inferior a 2 vegades el salari mínim 
interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els 
ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%.  

c) Els contribuents que siguin víctimes de violència de gènere i que acreditin una 
renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix 
domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) 
gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o 
inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar la condició de víctima de violència de gènere, s’haurà d’aportar sentència 
ferma dictada en els últims cinc (5) anys.  

d) Els contribuents que tenguin un grau de discapacitat reconegut (superior al 33%) i 
que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen 
en el mateix domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional 
(2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin 
iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar el grau de discapacitat la persona interessada haurà d’aportar el document 
que acredita la valoració i resolució del grau de discapacitat. Aquesta bonificació 
s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies en la data de meritació de la 
taxa.   
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e) Les famílies que tenguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos 
imputables a la unitat de convivència que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 60%, i en els 
casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació 
del 80%. Addicionalment i per acreditar la condició de família nombrosa, la persona 
interessada haurà d’aportar el títol de família nombrosa expedit per l’autoritat 
competent.  

2.  Per tal d'obtenir les bonificacions establertes a l’apartat a) del paràgraf 2, la 
persona interessada les haurà de sol·licitar justificant el seu dret mitjançant els 
següents documents: 
 
a) Declaració dels ingressos obtinguts en l'exercici immediat anterior, referits a tots i 
cadascun dels membres de la família que convisquin en el domicili o habitatge de 
què es tracti. 
 
b) Certificació de l'habilitat, caixer o pagador de l'empresa o entitat on presti els seus 
serveis o a través del qual rebi la seva pensió, acreditativa de l'import total de les 
retribucions meritades en l'exercici immediat anterior, exclosos els que es concretin 
en el plus o ajuda familiar i beques d'estudi. Aquest requisit es farà extensiu als 
ingressos que percebin els altres membres de la família que convisquin a l’habitatge. 
 
c) Qualsevol altre document que sol·liciti la Corporació. 
 
3. Si un cop comprovades les dades abans esmentades se n'adverteix la falsedat, es 
perdrà automàticament la reducció obtinguda, sens perjudici de les sancions 
corresponents. 
 
4. Les exempcions i bonificacions contemplades en aquest article, s’atorgaran per un 
termini anual, i es concediran a petició de la persona interessada, que l’haurà de 
sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Els greus problemes que s’han anat observant en el clavegueram (abocaments, 
barreja de pluvials amb fecals, possible falta de capacitat per impulsar aigües, etc. ens 
han fet proposar, i per això hi insistim aquí, l’inici d’un procediment per encarregar un 
Pla Director de Clavegueram per analitzar totes les deficiències i posteriorment 
poder escometre un Pla Integral de Sanejament, aprovat per moció en el Ple de 
l’Ajuntament de Pollença. Anunciar que, a més, hem demanat com una línia d’inversió 
de la CAIB (a través del grup autonòmic d’Unides Podem) el suport econòmic per 
renovar / adequar infraestructura relacionada amb clavegueram i pluvials.  

Finalment, també resta pendent escometre l’encomana de gestió per part del Ple de 
l’Ajuntament de Pollença a l’empresa pública, EMSER 2002 SLU perquè assumeixi la 
gestió directa del servei de clavegueram, el que tindria molt més sentit donat que ja 
gestiona el servei d’aigües.  

 

 

 

 

 

 

 


