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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 
l’impost sobre béns immobles (Exp. Electrònic ABS 2020/2142), 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 de forma extraordinària per la situació viscuda per la 
pandèmia de la COVID-19 es rebaixin els tipus de gravamen a aplicar a béns urbans 
(0,42 en lloc de 0,45) i rústics (0,60 en lloc de 0,63). També es demana incloure una 
bonificació del 95% pels béns rústics de cooperatives agràries i d’explotació 
comunitària de la terra, així com augmentar a 75% la bonificació dels habitatges 
destinats a habitatge protegit oficial i/o que tenen un lloguer social.   

• 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, l’IBI és un dels principals impostos que es recapten per part de les 
Entitats Locals. A Pollença suposa un percentatge molt elevat d’ingressos: 8.800.000 
€ sobre 23.146.114,4€ en pressupost d’ingressos (any 2020). La modificació aprovada 
provisionalment elimina, concretament:  
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5. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant 
d’aplicar la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius víctimes de 
violència de gènere, per a la qual cosa serà necessari que concorrin els requisits 
següents: 

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

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

6. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant 
d’aplicar la bonificació dels apartats 2, 3, 4 i 5 anteriors, els subjectes passius que 
acreditin que en el mateix bé immoble del qual siguin titulars hi hagi empadronada 
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 un certificat 
d’empadronament. Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin 
aquestes circumstàncies en la data de meritació de la taxa. La citada bonificació, que 
s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que 
l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de pagament voluntari del padró 
cobrador.  

7. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant 
d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, els immobles inclosos en el 
catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i 
paisatgístic del terme municipal de Pollença com a immobles amb un grau de 
protecció A o B, o en el catàleg municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre 
Històric, o els immobles inclosos en la norma 174 del vigent Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU).  

I modifica aquesta redacció:  

La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la 
persona interessada, que l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de 
pagament voluntari del padró cobrador... 

Per aquesta:  

La citada bonificació, que s’atorgarà per un termini anual, es concedirà 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... ja 
que se’n lleven, que les que quedin se puguin gaudir.  
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Actualment els tipus de gravamen a Pollença pels diferents béns que hi ha (aplicats al 
valor cadastral) són els següents:  

 

Recordar que la normativa preveu un tipus mínim del 0,4% fins el 1,1% del valor 
cadastral en immobles de tipologia urbana, i un tipus mínim del 0,3% fins el 0,9% del 
valor cadastral en immobles de tipologia rústica. Donat que les normes fiscals 
d’equilibri pressupostari i de regla de despesa s’han anunciat que no es contemplaran 
per l’any 2020 i 2021, proposem l’aposta puntual i momentània per l’any 2021 
d’efectuar una rebaixa dels tipus de gravamen a aplicar a béns urbans i béns rústics 
(a Pollença no existeixen immobles de característiques especials) que tindria efectes 
durant l’any 2021. Suposaria una davallada d’ingressos, però també s’ha de tenir en 
compte que hi haurà una davallada de despesa corrent i que es pot comptar amb el 
romanent de tresoreria. Igualment, segueix pendent que es publiqui el RDL que 
reguli aquesta suspensió, pel que caldria, prudencialment, esperar a aprovar 
definitivament aquesta ordenança fiscal reguladora de l’impost de l’IBI.  

També reconèixer que no tenim la capacitat tècnica ni la informació necessària per 
estimar amb exactitud la disminució d’ingressos que aquesta mesura pot suposar, 
entenent pels coneixements actuals dels que disposem i del pressupost d’ingressos. 
Tot i això, fent una estimació directa damunt els drets reconeguts nets de l’any 2019, 
podem inferir que:  

Immobles urbans, 7.300.000€ (amb tipus del 0,45) ➔ proposta estimada, 
6.814.000€ (tipus del 0,42), -6,7%.  

Immobles rústics, 1.500.000€ (amb tipus del 0,63)➔ proposta estimada, 
1.428.600€ (tipus del 0,60), -4,76% 

Dins el Capítol VIII s’inclouen les Bonificacions següents: 

ARTICLE 15. 

1. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, 
sempre que així ho sol·licitin les persones interessades abans de l'inici de les obres, 
els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, 
construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació 
equiparable a obra nova, i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu 
següent a aquell en el qual s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, 
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sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció 
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir tres períodes impositius. 

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, 
durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació 
definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables, segons 
la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació, que 
es concedirà a petició de la persona interessada, es podrà efectuar en qualsevol 
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de la seva durada i 
tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell que se sol·liciti. 
Així mateix, els habitatges esmentats tindran dret a una bonificació addicional del 50 
per 100 en la quota íntegra de l'impost durant els tres períodes impositius següents, 
una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior. 

3. Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, 
de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que 
ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà 
únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i 
sempre que el seu valor cadastral no superi els 90.000 €. 

Tindran dret a una bonificació del 70 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, de 
la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que 
ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà 
únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i 
sempre que el seu valor cadastral sigui superior a 90.000€ i inferior a 180.000 €. 

Tindran dret a una bonificació del 60 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, de 
la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que 
ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà 
únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i 
sempre que el seu valor cadastral sigui igual o superior a 180.000 € i inferior a 
400.000 €. La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a 
petició de la persona interessada, que l’haurà de sol·licitar durant el primer trimestre 
de l’exercici. 

S’haurà d’acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s’haurà 
d’aportar: 

-Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de 
l'impost sobre béns immobles. 

-Certificat de família nombrosa. 

-Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per 
tal de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la 
bonificació. 
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4. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost els 
habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric 
de l'energia provinent del sol, conforme a l'establert en l'article 74.5 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. En concret, l'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet 
que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l'Administració competent. 

Per tenir dret a aquesta bonificació serà necessari que la instal·lació hagi estat 
realitzada amb caràcter voluntari i no respongui a obligacions derivades de la 
normativa vigent específica en la matèria aplicable en la data d'instal·lació. Aquesta 
bonificació tindrà una durada màxima de tres anys, a aplicar des del període 
impositiu següent al de la data d'instal·lació. 

La bonificació, que tindrà caràcter rogat, haurà de sol·licitar-se abans de 31 de març 
de cada any per a la seva aplicació en aquest mateix exercici i els següents que 
restessin fins a completar el termini màxim esmentat a l'apartat anterior, i s'aplicarà 
sempre que es reuneixin les condicions establertes i s'acrediti davant l’Ajuntament de 
Pollença el compliment dels requisits exigits per a la seva concessió. 

La quantitat total bonificada per a cadascun dels anys en què s'apliqui aquest benefici 
no podrà superar el 33 per 100 del cost total de la instal·lació. En el cas d'immobles 
amb ús residencial subjectes al règim de propietat horitzontal, en els quals s'hagi 
instal·lat el sistema d'aprofitament energètic per a benefici de tots els membres de la 
comunitat de propietaris, l'import anual a bonificar, si escau, no podrà superar el 33 
per 100 del cost de la instal·lació, repercutible a cada propietari en funció de la seva 
quota de participació en la comunitat. A la sol·licitud, degudament emplenada, haurà 
d'acompanyar-se la següent documentació: 

a) La que acrediti la correcta identificació dels immobles/habitatges respecte dels 
quals se sol·licita el benefici fiscal (còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles). 
Únicament s'haurà d'aportar còpia del títol de propietat en el cas que els rebuts de 
l'impost no figurin a nom del titular de l'immoble. 

b) Factura detallada de la instal·lació on consti expressament el model i tipus del 
sistema d'energia solar i la data i lloc de muntatge del mateix. A més, per concretar les 
característiques tècniques del sistema que s'ha instal·lat (nº de panells o captadors 
solars, àrea d'obertura, ...), s'haurà d'aportar còpia de la corresponent resolució de 
l’organisme competent per la qual se certifiqui aquest sistema d'energia 

c) Documentació acreditativa que la instal·lació dels sistemes d'aprofitament de 
l'energia solar no ha estat obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria 
aplicable en la data d'instal·lació. 

d) Per als immobles amb ús residencial subjectes al règim de propietat horitzontal, la 
sol·licitud de bonificació es presentarà per part de la representació de la comunitat 
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de propietaris i tota la documentació i altres dades a aportar es referiran a la 
instal·lació comunitària; sent aplicable si escau, i amb les limitacions especificades als 
apartats anteriors, per a cadascun d'aquests immobles. Aquesta sol·licitud haurà 
d'anar acompanyada d'una relació de tots els immobles pels quals se sol·licita la 
bonificació, amb la identificació dels seus respectius propietaris. En el cas de no 
coincidir algun d'ells amb els titulars dels rebuts de l'impost, per poder accedir a 
aquesta bonificació, aquests propietaris estaran obligats a presentar l'oportuna 
sol·licitud de canvi de titularitat juntament amb la documentació corresponent. 
Aquest benefici fiscal serà incompatible amb la bonificació obligatòria per a les 
empreses d'urbanització, promoció i construcció immobiliària, prevista en l'article 15 
apartat 1 d'aquesta ordenança. La sol·licitud d’aquesta bonificació s’haurà de realitzar 
dins els dos mesos següents a la finalització de d’instal·lació. Aquesta bonificació en 
cap cas, s'aplicarà als immobles afectats pel Real Decret 314/2006, de 17 de març, 
d’aprovació del codi tècnic de l'edificació. (Publicat en el BOE del 28.03.2006). 

 

• Propostes / al·legacions:  

En base a tot l’anterior, es proposen 3 al·legacions.  

Rebaixa durant l’any 2021 dels tipus de gravamen dels béns urbans i rústics. Això 
implica la modificació de l’article 14.3 de l’ordenança, que quedaria així:  

3. Els tipus de gravamen incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són 
els següents:  

Per cent 

a) En béns urbans: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns urbans ..............................................................0,42 

b) En béns rústics: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns rústics ..............................................................0,60 

c) En béns immobles de característiques especials: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns de característiques 
especials...............................................................................................................................0,45 

 

Segona al·legació per demanar la inclusió d’una bonificació actualment no 
contemplada, recollida al RDL 2/2004:  

Bonificació obligatòria corresponent a l’article 73.3, a afegir per tant dins l’article 15 
donat que és una bonificació obligatòria:  
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Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

Tercera al·legació per demanar la revisió de la redacció de l’article 15.2 de l’Ordenança 
ja que l’article 74.6 del RDL 2/2004 cita el següent:  

Article 74, bonificacions protestatives, a afegir 74.6 

 Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de 
hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de 
uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma 
jurídica.  

S’hauria de redactar d’una forma una mica més explícita (per donar una clara 
informació que hi ha un incentiu pel fet de fomentar els lloguers de caràcter social 
d’habitatges) i pujar la bonificació prevista, actualment del 50%, ja que qui habita en 
aquests tipus d’immobles sol ser per estar en situació de precarietat econòmica. Per 
tant, proposta article 15.2 

2. Tindran dret a una bonificació del 75 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant 
els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, 
els habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables (com els 
habitatges en lloguer social), segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. Aquesta bonificació, que es concedirà a petició de la persona 
interessada, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres 
períodes impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període 
impositiu següent a aquell que se sol·liciti. Així mateix, els habitatges esmentats 
tindran dret a una bonificació addicional del 50 per 100 en la quota íntegra de 
l'impost durant els tres períodes impositius següents, una vegada transcorregut el 
termini previst en el paràgraf anterior. 
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• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

No és l’any més indicat per introduir tipus diferenciats d’IBI, regulats a l’article 72.4 del 
RDL 2/2004 (això podria afectar immobles urbans d’ús industrial, hosteleria, oci, 
comercial, ...), però cal repensar en el futur pròxim, de seguida que passi la crisi social 
i econòmica de la COVID-19, l’Ordenança en la línia del que va voler impulsar 
l’anterior equip de Govern i que hagués permès un increment d’ingressos, necessari 
en un Ajuntament amb cada vegada més despesa. Un increment d’ingressos que 
s’hagués repercutit a qui més té, en una clara aposta per la redistribució de la riquesa. 
Queda pendent, però no podem oblidar propostes valentes que per molt que no 
sortissin aprovades, duien ja tota una feina al darrere que no es pot menysprear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


