
Sessions informatives

Dimarts, 3 de març, a les 19 h
al teatre Ateneu, c. de la Indústria, 38-40

En aquest proper mandat continuarem impulsant 
projectes al parc de Collserola i al riu Llobregat, i 
implementarem el Pla metropolità d’inversions i el Pla 
social. Estendrem la tarifació social a tots els municipis 
i introduirem millores en el transport públic, comptant 
amb les administracions públiques responsables 
d’aquests serveis.

Què és l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB)?
L’Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens 
supramunicipal, creat per la Llei 31/2010 del Parlament 
de Catalunya, amb la voluntat de millorar l’eficiència i 
l’eficàcia de les administracions que actuen en el 
territori metropolità, per garantir la prestació d’un servei 
públic de qualitat i sumar esforços amb els ajuntaments 
metropolitans per fer de les ciutats uns espais per 
viure-hi millor. En definitiva, una ciutat metropolitana per 
a tothom, més assequible, més justa socialment, més 
habitable i més saludable.
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Altres preguntes sobre el tribut:

– Per què els 18 municipis de la segona corona no el 
pagàvem fins ara?

– Per què l’hem de pagar a partir d’ara?
– Com es calcula el tribut?
– Bonificacions
– Quan s’ha de pagar?
– Com es fa el pagament? 
– Altres

Trobaràs les respostes a: 

tributmetropolita.amb.cat
informaciotributaria@amb.cat
93 506 97 56

636 km2 de superfície 
(el 2 % de Catalunya)

52 % d’espais
lliures i naturals

36 municipis

3.239.337 habitants
(el 42,8 % de la població de Catalunya)

50,9 % del PIB de Catalunya
i el 10 % d’Espanya
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Tributmetropolità

Per a què serveix el tribut metropolità (TM)?
El tribut metropolità finança les polítiques, actuacions i 
serveis necessaris per aconseguir una metròpolis més 
sostenible, més cohesionada i ordenada. Permet 
vertebrar en matèria d’espai públic, espais naturals, 
infraestructures, tractament de residus, polítiques 
d’habitatge, promoció de l’ocupació estable, serveis 
per a la mobilitat i transport públic, tot allò que cal 
per garantir una bona qualitat de vida dels ciutadans.

Què és el tribut metropolità (TM)?
El tribut metropolità (TM) és un recurs amb el qual ha 
estat dotada l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
en la Llei 31/2010, per tal de finançar els serveis 
prestats en el territori metropolità.
Aquest impost està previst actualment en l’article 153 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals com a recurs de les àrees metropolitanes, i té 
forma de recàrrec sobre l’impost de béns immobles 
(IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a 
l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

Qui l’ha de pagar?
Tots els contribuents dels 36 municipis metropolitans 
que siguin titulars de drets sobre un bé immoble segons 
un ordre establert. N’estan exempts els habitatges de 
primera residència amb valor cadastral inferior als 
45.389,47 €. L’ús residencial gaudeix d’una bonificació 
de més del 66 % de la quota que s’ha de pagar.
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Parc del Turonet

Mercat de les Fontetes
Can Xarau. Projecte de reforma

de la piscina. 1a fase

Carrer de la Clota

Plans d’ocupació

Can Xarau. Substitució
de la coberta del pavelló

Carrer Montflorit

Can Xarau. Cobertura
d'una pista poliesportiva

Tarifa metropolitana1 zona

Des de l’1 de gener del 2019 Ajudes per pal·liar la pobresa energèticaCollserola. Neteja i conservació de boscos

48,29 €
tribut metropolità

(mitjana residencial)

2.786.385,99 €
recaptació total aproximada

a Cerdanyola del Vallès el 2019

El tribut metropolità garanteix la cohesió social i la reducció
de les desigualtats a la metròpolis de Barcelona.

Projectes realitzats per l'AMB en els darrers anys
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57.403 habitants
21.316 llars

Quins beneficis tinc jo com a ciutadà 
metropolità i contribuent?
El tribut metropolità afavoreix tots els 
ciutadans de la metròpolis de Barcelona. 
Gràcies a aquest tribut estem desenvolupant 
a tot el territori serveis públics i equipaments 
municipals i apliquem polítiques per lluitar 
contra l’emergència climàtica i la 
contaminació atmosfèrica, per promocionar 
l’ocupació estable i de qualitat i per garantir 
l’habitatge assequible. 


