
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS PER CATALUNYA I 
SOCIALISTES DE BEGUES SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ.

ATÈS que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en la 
sessió del 18 de desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal 
reguladora del Tribut Metropolità (TM) per l’any 2019 i que per primera vegada 
incorporava a la totalitat dels 36 municipis metropolitans i que, en conseqüència 
comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona corona tarifària 
de transport públic de l’AMB, paguessin aquest tribut.

ATÈS que el TM està regulat per llei i és una de les fórmules establertes pel 
finançament de l’AMB juntament amb altres mecanismes molt potents als quals 
recórrer aquesta administració per finançar els seus serveis i les ampliacions que es 
plantegin.

ATÈS que el TM 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 immoble d’ús residencial i no residencial segons el tipus i el 
topall fixat en la pròpia ordenança.

ATÈS que 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.

ATÈS  que les quotes varien d’un municipi a un altre i també poden variar dins de 
cada municipi en funció de la modificació de la ponència de valors. Perquè si la 
ponència, per exemple fa referència als valors de 2005 (així és en la majoria dels 
casos), si hi ha ponències posteriors, els valors s’incrementen de forma 
significativa. Igualment es distorsiona tot amb el fet d’haver establert un topall 
màxim del 2% en relació a la quota liquidada l’any anterior.

ATÈS que aquesta manera de calcular-ho pot portar a què contribuents molt 
semblants paguin quotes molt diferents, i/o que contribuents molt diferents paguin 
quotes molt semblants, per tant és amb tota seguretat un tribut inequitatiu que cal 
reformar.

ATÈS que constatem un dèficit important en la informació que hauríem d’haver 
rebut, en primer terme els governs municipals, i en segon terme una informació 
detallada i explicativa a la ciutadania acompanyant el rebut per part de l’AMB, tal i 
com exigeix la Llei de transparència 19/2014, de 29 de desembre.

ATÈS que Junts per Catalunya i Socialistes de Begues mai han negat que els 
serveis públics s’han de pagar, però si que voldríem que els compromisos que va 
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adquirir l’AMB amb aquests 18 municipis que s’integren a la zona 1, es portin a 
terme el més aviat possible.

Per aquests motius, el grup de JuntsxCat i Socialistes de Begues de l’Ajuntament de 
Begues, proposem els següents

ACORDS

Primer.-  SOL·LICITEM una campanya de Comunicació de l’AMB en tots i 
cadascun dels municipis metropolitans per tal de transmetre a la ciutadania els 
beneficis que representa el Tribut Metropolità, no només pel que fa al transport 
públic, sinó per a d’altres serveis que ofereix l’AMB.

Segon.- DEMANEM establir una redefinició del model de càlcul del Tribut. 
Equiparar tots els valors cadastrals de tots els municipis a un moment zero que 
sigui absolutament igualitari per a tothom i a partir d’aquí establir la quota 
liquidable.

Tercer.- PROPOSEM un sistema tributari just, inspirat en els principis d’igualtat, 
progressivitat i equitat, i en aquest sentit instem a l’aplicació d’una bonificació de la 
quota del TM per als comerços locals, oficines i petites indústries amb locals o naus 
amb superfícies inferiors a 500 m2,per tal de preveure i evitar la deslocalització del 
teixit comercial i de la petitat indústria a d’altres municipis amb una ponència 
cadastral no revisada.

Quart.- SOL·LICITEM que la implantació del TM en els municipis de la segona 
corona comportin al més aviat possible un model de transport públic de qualitat.

Cinquè.- EXIGIM un calendari de millores, possibilista però amb actuacions i dates 
molt definides i sobretot, acordat amb el Govern de la Generalitat i amb les 
administracions amb responsabilitats en el transport, així com de l’Àrea 
Metropolitana.

Sisè.- SOL·LICITEM a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que obri una partida 
pressupostària per establir una línia d’ajuts per aquells col·lectius més vulnerables, 
vinculats als serveis socials municipals que els permeti fer efectiu el pagament del 
nou Tribut Metropolità sense veure alterada la seva ja difícil situació econòmica.

Setè.- TRASLLADAR els presents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als 
Ajuntaments dels 35 municipis restants que conformem l’AMB i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de desembre del 2019.
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