
 

Moció Plataforma No Tribut TM de Sant Cugat 

Ple Ajuntament 15.06.2020 

 

La Plataforma No Tribut TM de Sant Cugat constituïda el 01.12.2019 a Sant 

Cugat del Vallès, i en el seu nom, la seva representant i portaveu Mireia Sanjuan, 

comunica i manifesta a través d’aquest escrit que: 

 

EXPOSA 

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) és una administració 

pública que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona, formada per 36 municipis i 

creada per la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya. El Consell Metropolità de l’AMB, 

el 20.12.2011 va aprovar la imposició d’un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles 

(anomenat Tribut Metropolità). La disposició transitòria primera de l’ordenança del 

Tribut Metropolità dels anys 2011 a 2018 establia que no s’aplicava als municipis de la 

segona corona en tant no disposin d’un nivell de transport col·lectiu de passatgers per 

superfície anàleg o assimilable al dels municipis integrants a l’extinta Entitat 

Metropolitana del Transport.  

El Consell Metropolità de l’AMB, en la sessió del 18.12.18 va aprovar 

definitivament l’ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per l’any 2019 

modificant les disposicions transitòries primera i segona, i per tant, gravant amb el Tribut 

Metropolità els 18 municipis de la segona corona.  Per primera vegada incorporava la 

totalitat dels 36 municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el Tribut Metropolità i, en 

conseqüència, comportava que l’any 2019, els 18 municipis integrants de la segona 

corona tarifària de transport públic de l’AMB, del que en forma part el nostre municipi, 

paguessin aquest tribut. A més, en el mateix Consell Plenari, pujaven un 5% el Tribut 

Metropolità per a l’any 2020. 

El Tribut Metropolità està sustentat en la regulació de les normatives sobre 

Hisendes Locals i la llei de l’AMB que contemplen un recàrrec sobre l’Impost de 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 mateixa 

ordenança. El Tribut Metropolità no prenia com a referència a les persones tenint en 

compte com bé diuen les ordenances, que es per a finançar el transport. Preguntats 

els alcaldes i alcaldesses dels 18 municipis de la segona corona en la reunió del passat 

20.05.2020 sobre la suspensió del Tribut Metropolità, varen al·legar que com a 

conseqüència de la COVID-19, hi ha un dèficit de 2 milions d’Euros diaris causant una 

baixada d’ingressos, i comportant una situació greu per a les finances de l’AMB. Es 

reconeix amb dita afirmació que el Tribut Metropolità és per al transport i no per a 

infraestructures, etc. que ens han intentat explicar. 



La desigualtat entre la ciutadania metropolitana de la primera i la segona corona 

s’ha fet més que evident, atès que tots contribueixen econòmicament igual però no tots 

gaudeixen dels mateixos serveis perquè l’AMB no els presta de forma conjunta i 

homogènia, amb greu incompliment de l’article 1 de la Llei 31/2010 de l’AMB, que 

estableix com a principis de la seva actuació la igualtat de la ciutadania en l’accés als 

serveis públics, la solidaritat, l’equilibri territorial i la cohesió social. 

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, d’entre els quals es troba Sant Cugat. 

Durant els primers mesos de l’any 2019, l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que 

s’incorporaven a la tributació metropolitana, la documentació necessària per a calcular 

l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en 

l’ordenança. 

Atès que constatem un dèficit important en la informació que hauria d’haver 

rebut, en primer terme el Govern de Sant Cugat, i en segon lloc, una informació detallada 

i explicativa a la ciutadania, acompanyant el rebut per part de l’AMB. 

Atès que a 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 els ciutadans i ciutadanes dels 18 municipis que pertanyen a la segona 

corona estan reclamant la suspensió del Tribut Metropolità i trobar unes altres fórmules 

més justes i equitatives de finançament de l’AMB, d’acord amb l’article 31.1 de la 

Constitució Espanyola, exigint una major inversió en infraestructures, especialment en 

el transport públic, requerint una reducció tarifària per les tarifes socials del transport i 

que no s’apliqui el tribut fins a disposar d’un nivell de servei de transport públic col·lectiu 

igual al dels municipis integrats a la primera corona donant resposta a millorar el seu 

desplaçament local i Inter municipal. 

Atès que l’expansió de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma ha deixat a 

moltes persones sense uns mínims ingressos bàsics i a més es preveu una crisi 

socioeconòmica de conseqüències imprevisibles (és més que evident que dificultarà la 

capacitat econòmica de les famílies, dels treballadors, dels autònoms i de les empreses, 

especialment a les PIMES) i amb dificultats per fer front al pagament d’aquest tribut. 

Atès que els veïns, veïnes i entitats de municipis de la segona corona de l’AMB 

han decidit formalitzar una Plataforma d’afectats i afectades del nou Tribut Metropolità, 

sota el nom de Plataforma No al Tribut AMB Unificada de la que Sant Cugat en 

forma part. 

Per tot l’exposat, la Plataforma No Tribut TM Sant Cugat demana al Ple de 

l’Ajuntament de Sant Cugat 

 

 

 



SOL·LICITA 

 

PRIMER. Reiterar la queixa a l’AMB pel dèficit en la relació informativa en 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 el 2019; 

a parer nostre, de transparència, errors en la justificació del pagament i informació 

insuficient a la ciutadania. 

SEGON. Els serveis tècnics de Sant Cugat van comprovar l’existència d’errors en el càlcul 

del Tribut Metropolità passant la recaptació de 6,9 milions d’euros a 4,2 milions d’euros, 

motiu pel qual la Sra. Carmela Fortuny (en nom de l’Ajuntament de Sant Cugat) va 

interposar un Recurs Contenciós-Administratiu contra l’AMB. Aquest recurs legal 

està aturat, sense haver donat resposta ja que l’actual Govern, va al·legar negociacions 

extrajudicials acceptant l’AMB la rebaixa en la recaptació a canvi de la retirada del procés 

judicial. Considerem que el recurs ha de seguir endavant perquè la finalitat del mateix, 

al constatar-se l’existència d’errades en la seva elaboració, càlcul i aplicació per part de 

l’AMB, és la de suspendre les liquidacions pendents i emeses, el retorn dels tributs ja 

cobrats així com l’anul·lació del Tribut Metropolità. A més, instem a l’AMB a aprovar 

la suspensió en el cobrament del Tribut Metropolità per a l’any 2020 en endavant.  

TERCER. Exigir un pla d’inversions a Sant Cugat i dels altres municipis de la segona 

corona en transport i infraestructures, acompanyat del seu calendari executiu i memòria 

econòmica. Per anar de Sant Cugat a Pallejà, per exemple, s’han d’agafar diferents tipus 

de transport passant per la ciutat de Barcelona. Demanem una Auditoria Externa per 

saber què i en què s’està invertint en cada municipi, el pla d’inversions, la carta de serveis 

i l’extorn dels diners en el que no hagi complert l’AMB. Aquest punt tindrà vigència cada 

any que es cobri el Tribut Metropolità. 

QUART. Requerir una reducció tarifària del transport relacionat amb el Tribut 

Metropolità per a les tarifes socials (T-Jove, Targeta Rosa, T-4, títols socials AMB i 

persones discapacitades) i que haurien d’haver entrat en vigor en data 01.010.2019, 

moment d’aplicació i càrrec del tribut. Com no ha estat així, es demana una bonificació 

del 100% dels tributs cobrats que afectin a aquests col·lectius l’any 2019 i que es 

prevegin de cobrament el 2020, així com la implantació immediata de les esmentades 

tarifes socials. 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Sant Cugat ha d’assumir l’obligació d’esgotar tots els 

mecanismes extrajudicials necessaris i, si s’escau, judicials, per tal d’obtenir la resolució 

dels plantejaments exigits en aquesta moció i en benefici de la ciutadania de Sant Cugat. 

SISÈ. La creació immediata d’una taula de diàleg entre la Plataforma No Tribut TM 

Sant Cugat i l’Ajuntament de Sant Cugat amb la representació de tots els grups 

municipals i entitats afectades, per tal de trobar solucions consensuades sobre el Tribut 

Metropolità amb el compromís ferm de traslladar les decisions preses a les reunions amb 

els alcaldes dels 18 municipis així com a la representació en els Plens de l’AMB durant 

els Consells Metropolitans. 

SETÈ. Que en cas de no suspensió del Tribut Metropolità i donada especialment 

l’agreujada situació actual post COVID-19, que l’Ajuntament de Sant Cugat es faci 

càrrec de totes les quotes íntegres del Tribut Metropolità de la ciutadania de Sant Cugat 



que s’haurien de cobrar l’any 2020 i anys futurs, rebuts que l’AMB té intenció de girar 

l’octubre 2020 segons ho va fer saber a la reunió d’Alcaldes i Alcaldesses produïda el 

passat 20.05.2020 i en la que la Plataforma No Tribut TM Sant Cugat se us va adreçar a 

tots els grups municipals així com a l’alcaldessa, la Sra. Mireia Ingla, amb la petició de 

suspensió del cobrament del Tribut Metropolità. 

VUITÈ. Adaptar el pressupost de l’Ajuntament de Sant Cugat (actualment prorrogat) 

com el pressupost de l’AMB aprovat per a l’exercici 2020 a la nova realitat post COVID-

19, congelant tot tipus de taxes, impostos, tributs, etc. 

NOVÈ. En cas que no es derogui el cobrament per a propers exercicis del Tribut 

Metropolità, elaborar un tipus de càlcul diferent de l’actual, basat en valors cadastrals, 

seguint el deure d’aplicar un mateix tractament als que es trobin en situacions jurídiques 

iguals. Aquest deure es vulnera imposant la mateixa quota del 0,16% al valor cadastral 

de totes les referències, sense tenir el mateix impacte econòmic cadastral els 18 

municipis, ni idèntics anys de revisió de valors, ni els mateixos serveis a tots aquells que 

han de pagar l’impost. El càlcul amb valor cadastral grava doblement la ciutadania 

perquè no és un valor progressiu acord a la capacitat econòmica (i més a Sant Cugat on 

hi ha molts barris que són fruit de cases heretades i antigament d’estiueig i per tant, són 

un actiu però no la imatge de la capacitat econòmica de veïns i veïnes), ni segueix un 

sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat contemplats en 

l’article 31 de la Constitució Espanyola, com si ho és, per exemple, l’Impost sobre la 

Renta de les Persones Físiques (IRPF). A més, demanem que el nostre Ajuntament 

consulti jurídicament si l’AMB podria estar fent una sobre impostació en dues ens de 

pagament, amb el que d’ésser així, podria ser nul. Mentre no es puguin realitzar i aplicar 

un nou tipus de càlcul equitatiu, es demana l’anul·lació del Tribut Metropolità.  

 

 

 

Lola Creu, Eva Lafuente i Mireia Sanjuan 

 Plataforma No Tribut TM Sant Cugat 

Sant Cugat del Vallès, a 26 de maig de 2020 

 


