
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BEGUES EN COMÚ-ECG A L’AJUNTAMENT 
DE BEGUES SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ DE L’AMB. 
 
El Consell Metropolità de l’Àrea metropolitana de Barcelona, en la sessió del 18 de 
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del Tribut 
metropolità per l’any 2019 i que per primera vegada incorporava a la totalitat dels 
36 municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en  
conseqüència, comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona 
corona tarifària de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en 
forma part el nostre municipi, paguessin aquest tribut. 
 
El Tribut metropolità està sustentat en la regulació de les normatives sobre hisendes 
locals i la llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec sobre 
l’Import dels béns immobles. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor 
cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial segons el tipus i el 
topall fixat en la pròpia ordenança. 
 
Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB 
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació al conjunt dels 36 municipis, es varen 
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats 
amb el govern de l’AMB; entre els quals es trobava el nostre municipi. 
 
Fruit de les converses s’arribaren a un seguit d’acords i compromisos que de forma 
resumida eren: 

1. S’aplicaria una tarifa plana als títols de transport públic que comportaría 
l’equiparació del preu dels mateixos als de la zona tarifària 1 amb la 
conseqüent reducció del preu dels títols del transport públic. 

2. La integració dels títols de tarifació social es procediria el següent any, donat 
que en aquesta primera fase la dotació econòmica per equilibrar el deute que 
es generaria no era possible. 

3. Per l’any 2020 es participaria en els dos terços del cost del transport públic 
urbà dels 18 municipis que en la data en disposessin. 

4. Es presentaria un calendari amb les propostes de millores en el servei del 
transport públic que afecta a aquests 18 municipis. 

5. El tribut seria confeccionat i tramitat des de la pròpia AMB i el seu cobrament 
s’efectuaria en el quart trimestre de l’any 2019. 

 
Durant els primers mesos d’aquest any 2019 l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que 
s’incorporaven a tributació metropolitana la documentació necessària per tal de 
calcular l’import individual de cada rebut segons les referències i criteris continguts 
en l’ordenança. 
 
Aquest és un tribut que nodreix el pressupost de l’AMB i garanteix la prestació del 
conjunt de serveis obligats a prestar i d’altres i que ens permet gaudir-ne al conjunt 



 

 

de ciutadans i ciutadanes que vivim en aquest àmbit metropolità, del qual en formem 
part 36 municipis. 
 
En concret polítiques d´espai públic i d´infraestructures necessàries per a 
l´articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori com són la 
preservació d´espais naturals com la serra de Collserola, el Parc Agrari o l’espai del 
delta del Llobregat, així com les actuacions de recuperació i regeneració dels rius 
Besòs i Llobregat i en la gestió i manteniment dels 30 km de platges metropolitanes, 
de Castelldefels a Montgat, i en el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs 
metropolitans juntament amb les rondes de Barcelona i òbviament totes les polítiques 
d’articulació d’un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible. No 
podem tampoc oblidar les dotacions pressupostàries que rebem dels pressupostos de 
l’AMB que ens permeten fer més inversions i els suports tècnics i assessoraments per 
millorar equipaments, carrers i serveis del municipi; poder millorar la política de 
foment a l’ocupació amb polítiques de contractació i incentius a les empres per 
contractes fixes i suport a la nova ocupació amb la creació d’empreses; i també, el 
programa de pobresa energètica. 
 
Atès que constatem un dèficit important en la informació que hauria d’haver rebut, 
en primer terme el govern del municipi, i en segon lloc una informació detallada i 
explicativa a la ciutadania acompanyant el rebut per part de l’AMB. 
 
Atès que hores d’ara no coneixem les propostes ni calendaris respecte dels diferents 
acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que s’incorporaven 
al tribut metropolità. 
 
Atès que per informacions de la premsa es generen dubtes sobre els criteris de càlcul 
i la quota resultant a pagar; així com preguntes de la ciutadania que s’adrecen als 
ajuntaments i no disposem de tota la informació necessària per respondre-les amb 
ple coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (6) dels regidors i regidores 
Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); 
Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC), i l’abstenció (7) de l’Alcaldessa M. Mercè 
Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi 
Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Maria 
Teresa García García (Cs); adopta per majoria dels membres de la corporació els 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- MANIFESTAR la queixa a l’AMB pel dèficit en la relació informativa a 
aquest ajuntament en consideració al marc establert en el procés dels acords per 



 

 

l’aplicació del tribut metropolità i en el procés de notificació del rebut del Tribut 
Metropolità mancat; al nostre parer, de transparència, errors en la justificació del 
pagament i informació insuficient a la ciutadania 
 
Segon.- SOL·LICITAR a l’AMB que es procedeixi a la revisió i rectificació si cal dels 
rebuts que resulti de la mateixa sota el principi d´unitat de criteris en el càlcul. 
 
Tercer.- DEMANAR a l’AMB que estudiï la possibilitat d´incorporar en l´articulat de 
l’ordenança del Tribut Metropolità criteris que, en la tributació del rebut urbà no 
residencial, diferenciïn les activitats de serveis i comerç de proximitat respecte altres 
activitats industrials i comercials. 
 
Quart.- PRENDRE en consideració per part de l’AMB fer els estudis pertinents per 
tal 
d´aprofundir en els instruments de finançament de l’AMB cap a una fiscalitat justa i 
sostenible. 
 
Cinquè.- DEMANAR el compliment dels acords adoptats per part de l’AMB amb les 
alcaldies dels 18 municipis: 

• Incorporar la tarifació social equivalent a la zona 1 (tarifa plana) en la 
prestació del transport públic col·lectiu en el proper any 2020. 

• Assumir efectivament l’any 2020 el compromís de participar amb els dos 
terços acordats en els costos del finançament del transport públic urbà que 
presten els ajuntaments dels 18 municipis incorporats al tribut metropolità 

• En el termini de dos mesos presentar la proposta amb el calendari i actuacions 
de millora en el transport públic pel que fa a freqüències i línies en aquests 
18 municipis. 

 
Sisè.- EXPRESSAR la necessitat de mantenir polítiques metropolitanes que milloren 
serveis i actuacions al conjunt del territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
Setè.- TRASLLADAR els acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), als grups 
metropolitans de l’AMB i a les alcaldies dels altres 35 municipis que conformen l’AMB. 
 


