
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la 
Comissió Informativa corresponent,  la següent MOCIÓ D’URGÈNCIA relativa a: 
 

Recuperar el “cèntim sanitari” 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha e mès una sentència en què declara 
incompatible amb la legislació comunitària el “cènt im sanitari” sobre els hidrocarburs . Aquest 
tribunal diu que els 13.000 milions d’euros que les administracions (Estat espanyol i CA de les Illes 
Balears) varen ingressar amb l’impost han de ser reemborsats , essent aquest dictamen vinculant no 
obstant l’origen del mateix fos una consulta del TSJC a la màxima autoritat judicial comunitària. 
 
Aquesta sentència té caràcter retroactiu , per tant, l’Ajuntament té el deure de recuperar els doblers 
públics pagats de manera injusta. Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de 
les Comunitats Autònomes en les quals s’hagin produït les adquisicions de combustible. No obstant 
això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la devolució del tram estatal de l’impost (2,4 cèntims per 
litre per a gasolines i gasoils) entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre 1 de 
gener de 2002 i l’eliminació del mateix, que es va produir amb data 31 de desembre de 2012. 
Aquests reintegraments es poden reclamar tant per part d’empreses, organismes, entitats, societats 
ja siguin públiques o privades, com per part dels particulars que puguin acreditar mitjançant factura, 
la despesa realitzada en combustible al llarg dels darrers 4 anys. 
 
En el moment de formular aquesta proposta, ja hi ha hagut peticions per part d’alguns grups 
municipals en altres Ajuntaments . Per exemple, l’Ajuntament de Manacor ha informat d’una 
despesa de 7.430 euros; o l’Ajuntament de Pollença va aprovar, per unanimitat, una moció molt 
semblant a la present, en la qual es proposava la reclamació de l’abonat per aquest concepte.  
 
A més del tram autonòmic l’Ajuntament de Palma també ha de calcular el tram estatal de l'impost, en 
vigor entre 2002 i desembre de 2012. A més a més, segon alguns misser existeixen arguments per 
defensar la devolució des de gener de 2002 fins desembre de 2012 (i no únicament respecte als 
darrers quatre anys no prescrits). L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre 
març de 2010 fins desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a 
les quantitats de 2002 fins febrer 2010.” Per tant, aquest ajuntament també hauria de fer els càlculs i 
reclamacions pertinents per tal de recuperar el màxim del diners defraudats amb el “cèntim sanitari”. 
 
Per això, el grup municipal MÉS presenta la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
1.El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern municipal a que es calculi l’abonat per 
aquest Ajuntament en concepte de “cèntim sanitari”, reclamable amb consideració de les modalitats 
de justificació d’aquesta despesa establertes pel TJUE. 
 
2.El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern municipal a que es procedeixi a la 
reclamació formal de les quantitats relatives al “cèntim sanitari” sobre els hidrocarburs pagat per 
aquest ajuntament, en defensa dels drets d’aquest consistori.  
 
3.El Ple de l’Ajuntament de Palma insta l’equip de govern municipal a que es posi a disposició de la 
ciutadania, tant per a empreses com per als particulars, els formularis per poder reclamar la 
devolució del “cèntim sanitari” davant l’Agència Tributària, i que aquests formularis siguin accessibles 
també a través de la web municipal. 
 
Palma,  19 de novembre de 2014 
 
 

Neus Truyol Caimari 
Portaveu adjunta del Grup Municipal MÉS 

 

 


