
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Junts Avançam demana una ordenança d’aigua que penalitzi els 
consums abusius 
 

Junts Avançam proposa que el consum d’aigua se mesuri 
pel  nombre de persones que viuen a un habitatge no per 
habitatge en si mateix 
 

 
Davant el debat sobre la  nova ordenança que regula el preu de l’aigua a 
Pollença, Junts Avançam ha proposat una sèrie de canvis a fi de fer-la més 
justa, tant des del punt de vista social com ambiental. 
 
Consum mesurat pel  nombre de persones que viuen a un habitatge no 
per habitatge en si mateix 
 
 És imprescindible per a que l’ordenança sigui justa, se combini el padró 
d’habitants amb el consum d’aigua. Actualment l’aigua se mesura per 
habitatge i no pel numero de persones que hi viuen, i  o és el mateix una casa 
que hi viu una sola persona o una que hi viuen quatre, quant a bonificacions 
i penalitzacions. 
 
 Per tant, per tenir una fiscalitat més justa, es fa necessària substituir la 
quota de consum per habitatge, per quota de consum per persona.  
 
 
Gravar més els consums excessius 
 

L’aigua és un recurs natural escàs i se n’ha de fer un ús racional. Això vol 
dir que els comportaments insolidaris de consum excessius s’han de 
penalitzar, a través d’una tarifació progressiva. I en sentit contrari s’han de 
bonificar els consums baixos. 

 
 Pel que fa al consum domèstics (d’habitatges) la proposta que se fa 
utilitza els mateixos intervals de m3 de consum d’EMAYA, però no els aplica 
la mateixa tarifa, en concret als consums més alts. Per això proposam hravar 
més els consums excessius. 
 



Incrementar més la quota dels hotels  
 

 Tot i que la proposta d’ordenança incrementa els preus de l’aigua als 
hotels, no obstant la consideram insuficient, ja que en la majoria de casos no 
cobreix el que costa a EMSER aquesta aigua. Ho deim pel fet que el consum 
de l’aigua als hotels se produeix a partir d’abril fins a octubre, que és quan 
normalment EMSER compra aigua a la planta dessaladora, amb un cost molts 
alt. 
 
Habitatges vacacionals 
 
 Els negocis, sobretot els turístics,  paguen més car el preu de l’aigua, 
més car que un habitatge, i així se reflecteix a les ordenances. No s’ha tengut 
en compte, no obstant, els habitatges vacacionals, ja sigui en edificis 
unifamiliars o plurifamiliars.   
 
 Es per això que creim  que s’han de crear una nova quota relativa als 
habitatges vacacionals, en les distintes modalitats. 
 
 Aquesta quota únicament s’aplicaria durant sis mesos de maig a 
octubre, mesos de màxima ocupació turística d’aquesta modalitat, La resta 
de l’any se li aplicaria la quota de consum domèstic. S’ha d’assenyalar que el 
consum d’aigua dels habitatges vacacionals es produeix especialment quan 
se compra aigua dessalada, per tant l’aigua més cara de totes. 

 
 


