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MOCIÓ “Cèntim sanitari”
En Vicent Selva i Belen, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

La Llei 24/2001 de 27 de desembre creava un nou impost indirecte, l'Impost de
Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, popularment més conegut con "cèntim sanitari".
Este impost es creà amb la condició d'impost est
estatal
atal cedit a les CC. AA., que serien les
responsables de recaptar les quantitats corresponents. Així mateix, s'establia que la recaptació
d'este impost quedava afectat a la cobertura de despeses en matèria de sanitat i, en el seu cas, a
actuacions de caràcter
ter mediambientals per pal·liar els efectes negatius de l'ús de combustibles
contaminants. A tot l'Estat Espanyol van ser tretze les Comunitats que el van implantar, sent una
d'elles el País Valencià, estimant--se
se que des de l'any 2003 fins al 2012 la Generalitat
Gener
va ingressar
amb este impost més de 1.300 milions d'euros, fruit dels 4,8 cèntims que els consumidors havien
de pagar per cada litre de carburant adquirit. El 27 de febrer del 2014, el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea va declarar que este imp
impost
ost era contrari al Dret Comunitari perquè no complia dos
requisits considerats essencials: garantir que tenien una o diverses finalitats específiques i
que es seguiren les mateixes condicions i criteris d'aplicació que la resta de tributs. Segons
en TJUE, cap d'elles es compleix i mai s'ha acreditat, com exposa la sentència, que el "cèntim
sanitari" s'haja destinat a allò perquè es va crear: la sanitat i als efectes nocius dels vehicles de
motor sobre la salut i del consum d'hidrocarburs. Com a conseqüènci
conseqüència
a de la sentència del TJUE,
tots els contribuents, siguen persones, físiques o jurídiques, així com entitats públiques o privades
que hagen abonat este impost il·legal podran sol·licitar la devolució d'aquelles quantitats que li
han sigut cobrades, sense imposar
mposar un límit temporal a esta reclamació. En el cas de Crevillent,
l'Ajuntament disposa d'una flota de vehicles, adscrits a diversos departaments i serveis, com per
exemple aquells dels que disposa la Policia Local, que necessiten per al seu ús una quant
quantitat de
combustible prou important cada any, motiu pel qual la Corporació Local es troba en disposició de
poder reclamar a les administracions pertinents la devolució de les quantitats meritades per este
impost ara declarat il·legal.
Davant este fet, el Grup Municipal EUPV
EUPV-ERPV:: L'esquerra considera que donada la difícil
situació econòmica al nostre municipi resulta una obligació moral que l'Ajuntament de Crevillent
cerque tots aquells recursos dels quals puga disposar per poder finançar tots els serveis
necessaris, i molt especialment en uns moments on el finançament de les administracions local és
absolutament insuficient per fer front a tots els reptes amb els quals es troba l'administració local i
que està suposant retallades a diversos nivells, la qua
quall cosa resulta més preocupant si les
retallades es realitzen en determinades àrees, com són les destinades a oferir els Serveis Socials,
tan necessaris i importants donat l'actual context econòmic i social, fruit de les polítiques
depredadores del Partit Popular,
opular, tant en l'àmbit local com autonòmic i estatal.
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És per tot això que el Grup Municipal EUPV
EUPV-ERPV:: L'esquerra, preocupat per la falta de
finançament de l'administració local, les retallades en serveis especialment sensibles i la difícil
situació econòmica
onòmica que pateixen els ciutadans i ciutadanes del nostre poble.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Realitzar un estudi per valorar la quantitat reclamable per part de l'Ajuntament de
Crevillent des de l'any 2003 fins al 2013.
2. Iniciar al procediment per reclamar les quantitats abonades per este concepte durant
el període esmentat.
3. Informar i facilitar als ciutadans de Crevillent els formularis per sol·licitar la
devolució tant a l'OMIC com a la plana web de l'Ajuntament de Crevillent per poder
sol·licitar la devolució, amb la finalitat de facilitar la tramitació tant a particulars com
a empreses que decidisque
decidisquen reclamar per este concepte.
4. Dedicar les quantitats que siguen retornades a partides de rela
relacionades amb els
serveis socials, com podria ser ajudes d'emergència, d'ajudes a desnonats o
qualsevol altre de similars característiques.

Crevillent, 20 de març de 2014
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