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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000037 Referent al tribut metropolità. . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels Grup municipals Sant 
Vicenç en Comú-Podem i el Partit Socialista - Sant Vicenç en Positiu, referent al 
tribut metropolità.

La  Llei  31/2010,  de  3  d'agost,  de  Parlament  de  Catalunya,  va  crear  l'Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  (AMB),  i  va  especificar  la  seva  naturalesa, 
demarcació, organització, atribucions i la configuració de la seva hisenda. La lletra 
b)  del  seu  article  40  preveu,  entre  els  recursos  de  l'AMB,  "el  recàrrec  sobre 
l'impost sobre béns immobles, establert per la legislació d'hisendes locals per a  
les Àrees metropolitanes", també anomenat tribut metropolità.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada 
el 20 de desembre de 2011, aprovà de forma definitiva la imposició d’un recàrrec 
sobre  l’impost  de  béns  immobles  (anomenat  tribut  metropolità),  donant 
compliment a què disposen els articles 15 i  153-1a del  RDL. 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i  els  articles  40  i  41  de  la  Llei  31/2010,  de  3  d’agost,  de  creació  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

El  marc  legal  del  Tribut  ve  determinat  pels  articles  153.1a)  del  Reial  Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  
reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i 41 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost,  
de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona.  En  virtut  del  primer  d’ells:  Les  àrees 
metropolitanes podran establir un recàrrec sobre l’IBI que s’exigirà als mateixos  
subjectes passius i en els mateixos casos contemplats en la normativa reguladora  
de l’IBI i consistirà en un percentatge únic que recaurà sobre la base imposable  
d’aquest, i el seu tipus no podrà ser superior al 0’2 per 100. De conformitat amb el 
segon, el recàrrec metropolità sobre l’IBI no ha d’excedir el percentatge al·ludit i 
ha de recaure sobre el valor cadastral que constitueix la base imposable d’aquest 
impost, i impedeix, doncs, una llibertat de l’AMB per reformar la base de càlcul tal 
com aquesta ve definida en les normes al·ludides. 

Nogensmenys,  que  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  -Sala 
Contencios Administrativa- secció 2a , en Sentència de 18 de juny de 2019, al  
procediment seguit amb el núm. 113/2018, ha declarat en relació amb el tribut  
metropolità, que: “adoptado el recargo por el AMB no cabe excluir determinados  
municipios,  sin  contrariar  de  manera  palmaria  los  principios  de  generalidad  
tributaria e igualdad”
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Així mateix, el Consell Metropolità en la sessió celebrada el mes de maig d’aquest 
any, va aprovar que la garantia de la prestació d’uns serveis públics de qualitat, 
per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç d’incrementar la 
implicació  i  la  participació  ciutadanes  en  una  realitat  de  continuïtat  urbana, 
densitat  demogràfica  i  característiques  econòmiques  i  socials  que  ho  fan 
necessari, demana l’existència d’un mecanisme de finançament impositiu. El tribut 
metropolità esdevé, doncs, peça clau i de garantia per aconseguir el funcionament 
d’una  eina  efectiva  al  servei  de  l’eficiència  en  la  gestió  i  del  benestar  dels 
ciutadans. 

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Determinar que el tribut metropolità ha de constituir un dels principals 
instruments  de  finançament  impositiu  de  l’espai  de  relacions  funcionals,  de 
concurrència territorial, d’ús comú de subministraments i serveis dels 36 municipis 
que formen part de l’AMB, amb les seves particularitats i necessitats específiques, 
amb  l’objectiu  d’impulsar  les  actuacions  públiques  necessàries,  perquè  les 
competències de l’AMB es puguin desplegar amb plenitud en tots els municipis, i 
aconseguir la seva cohesió i correcció de les desigualtats existents.

Segon.-  Manifestar el nostre suport, a l’acord aprovat en el Consell Metropolità 
del 22 de desembre, que estableix les bases per a la concessió d’ajuts econòmics 
relacionats  amb  els  tributs  metropolitans  per  atendre  situacions  especials 
plantejades arran de la pandèmia de la covid-19, en concordança amb l’acord 
pres en el mes de maig d’aquest any, el qual manifestava, que l’AMB establirà 
ajudes  per  al  pagament  del  tribut  metropolità,  tant  d’usos  residencials  com 
d’establiments  comercials  i  de  serveis  personals  de  petita  superfície,  utilitzant 
criteris similars als de les ajudes ja establertes o que s’estan establint  per les 
administracions  públiques  a  favor  de  famílies  en  situació  vulnerable  així  com 
-específicament- en el marc de les mesures per fer front als impactes socials i  
econòmics de la pandèmia COVID 19.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat l’acceleració dels procediments per 
traslladar els contractes existents a l’AMB, per acabar d’incorporar els serveis de 
transport urbà col·lectiu de viatgers prestats per aquesta administració i delegar la 
seva assumpció a l’AMB.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a planificar i desenvolupar conjuntament 
amb l’AMB un pla d’actuació per complementar, actualitzar i ampliar els serveis 
dels sistemes de transport integrats a l’ATM que formen part de l’actual xarxa de 
transport metropolità.
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Cinquè.- Demanar al Govern de l’Estat que ampliï el finançament de l’AMB o bé 
modifiqui la legislació vigent per fer possible altres vies de finançament que no 
siguin exclusivament el recàrrec del Impost de Béns i Immoble.

Sisè.-  Traslladar el present acord, a la Conselleria d’Economia i Finances, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Govern de l’ Estat, a l’ATM i a l’AMB. 

Sant Vicenç dels Horts, 18 de gener de 2021
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