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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

18 de setembre del 2015
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Autor/a de la iniciativa : Pilar COSTA I SERRA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMàS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : David ABRIL I HERVÁS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Organ de debat: COMISSIÓ DE SALUT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Retirada de la taxa per a l’emissió de la targeta sanitària.
Contingut de la iniciativa :
A finals de 2011 el Govern de les Illes Balears, govern del PP, va anunciar que a la llei de
pressuposts de 2012 inclouria una nova taxa. La taxa per l’emissió i/o renovació de la targeta
sanitària individual. Aquesta taxa és per a tots els ciutadans i ciutadanes amb caràcter obligatori.
Es va fixar una quantitat de 10€. Quantitat arbitrària i no justificada pel cost de fabricació.
Aquesta mesura, que no s’ha aplicat a moltes comunitats autònomes, va sorprendre perquè en
cap moment el PP ho havia inclòs al seu programa electoral. Mai amb anterioritat s’havia fet pagar
per obtenir la targeta sanitària individual.
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Una nova taxa, una nova mesura del tot discriminatòria i que atempta contra els principis
d’universalitat, d’equitat i el caràcter públic del nostre Sistema Nacional de Salut.

El pagament d’una quantitat, del tipus que sigui, suposa gravar a les persones i en un moment en
que l’economia de les persones i famílies es troba baix fortíssimes pressions econòmiques.
És veritat què, posteriorment, determinats col·lectius es varen poder beneficiar d’una reducció de
pagament o de l’exempció, però això no impedeix el nostre rebuig i la injustícia de l’esmentada
taxa.
Podem assegurar que el pagament de la taxa de 10€, que els anys posteriors s’ha incrementat en
funció de l’IPC, ha estat el primer copagament sanitari al nostre País, imposat pel govern del PP.
Consideram que el pagament d’aquesta va en contra dels principis constitucionals dels ciutadans,
suposant una despesa afegida i discriminatòria, sense excepcions, als que necessiten i acudeixen
al sistema sanitari públic.
Hem de recordar també que el Govern del PP va canviar el concurs públic per l’emissió de la
targeta sanitària individual, reduint el cost de l’emissió, però no va modificar el cost de la taxa que
paguen el ciutadans.
Una taxa és un preu que els ciutadans paguen com a retribució d’un servei públic determinat i
concret. Una de les característiques d’una taxa és que no pot superar el preu/cost real del servei.
Com també que la recaptació sols pot ser destinat al servei públic pel que s’ha establert la taxa.
Cap d’aquestes característiques s’han complit aquests anys.
Després de quasi 4 anys de la implementació d’aquesta taxa per l’emissió i/o renovació de la
targeta sanitària individual podem afirmar que no només discrimina, si no que no aporta cap dret
ni cap prestació als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Tampoc als professionals sanitaris
lis aporta cap millora per a la seva pràctica assistencial. Totes les promeses del PP, en relació a
les millores que aportava, no s’han confirmat. Ni aporta seguretat clínica, ni incorpora informació
sanitària ni facilita la interoperabilitat a altres Comunitats Autònomes.
Per tots els motius exposats els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a suprimir la taxa per
l’emissió i/o renovació de la targeta sanitària individual.

Pilar COSTA I SERRA

Vicenç THOMàS I MULET

David ABRIL I HERVÁS

Nel MARTÍ I LLUFRIU
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