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Tribut metropolità: el Papiol verificarà el seu càlcul i 

crea una partida d’ajuts socials  

Tot i que es tracta d’un impost que gestiona i recapta directament l’AMB, l’OAC de l’Ajuntament 

del Papiol està atenent els veïns i veïnes del poble en relació al tribut metropolita (TM). 

Coneixedor dels dubtes, queixes o suggeriments sobre l’impost, el govern papiolenc ha 

decidit:  

1) Contractar una consultoria per assegurar que el tribut s’ha calculat correctament.  

2) Incorporar al pressupost municipal de 2020 una partida d’ajuts socials per al 

pagament de l’impost.  

3) Vetllar perquè l’AMB compleixi els seus compromisos de millorar el transport 

públic. 

Més informació... 

Què sabem de l’impost metropolità al Papiol? D’on ve? Què és i per què 

no l’havíem pagat fins ara? Quins compromisos té l’AMB per millorar el 

nostre transport públic? 

 

1. D’ON VE L’IMPOST METROPOLITÀ? 

1974: es crea una entitat supramunicipal fonamentada en la voluntat de cooperació i associació 

dels municipis, la Corporació Metropolitana de Barcelona, per administrar els 26 municipis 

que formen part de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona.  

1987: el Parlament de Catalunya aprova la Llei d’ordenació territorial, que dissol la Corporació 

Metropolitana de Barcelona. Les competències de la Corporació passen a mans de tres noves 

entitats: la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat del Medi 

Ambient i l’Entitat Metropolitana del Transport. La tercera entitat aglutinava la ciutat de 

Barcelona i els 17 municipis més propers (els de la 1a corona) i ja tenia com a recurs de 

finançament un recàrrec sobre l’IBI. 

2010: L'AMB es converteix en l'administració pública metropolitana el 27 de juliol del 2010, 

quan el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat i la conformitat dels 36 municipis la Llei 

31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nova administració 

substitueix les tres entitats metropolitanes existents.  
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2. QUÈ ÉS EL TRIBUT METROPOLITÀ I PER QUÈ FINS ARA NO 

L’HAVÍEM PAGAT? 

 

 

 

 

 

 

Tot i que l’impost no està vinculat únicament al transport, els 

municipis de la 2a corona en queden exempts fins que s’integrin 

a la zona 1 del transport integrat (2019). Durant 8 anys (2010-

2018), només els municipis de la 1a corona paguen el TM. 

 

Ingressos de l’AMB en concepte de TM (2019) 

Contribució dels municipis 

de la 1a corona 

112 milions d’€ 

Contribució dels municipis 

de la 2a corona 

  17 milions d’€ 

Total 129 milions d’€ 

 

 

 

 

 

  

La Llei de l’AMB enumera els 36 

municipis que configuren l’àmbit 

territorial de l’AMB, entre els quals hi 

ha el Papiol (art. 2). 

 

La Llei de l’AMB enumera els diferents recursos d’aquesta entitat 

per finançar tots els serveis que presta. Un dels recursos és el 

recàrrec sobre l’IBI, establert per la legislació d’hisendes locals per 

a les àrees metropolitanes (art. 40). 

 

Es crea el Tribut Metropolità, que s’ha d’aplicar 

a tots els municipis que integren l’àrea, els 36.  

 

L’impost no està vinculat només 

al transport. Per exemple: l’impost 

contribueix a la gestió i al 

manteniment d’espais naturals com 

la Serra de Collserola, els rius 

Besòs i Llobregat, els 30 km de 

platges metropolitanes i la xarxa de 

51 parcs metropolitans... 

 

Més dades sobre el TM 

• És un recàrrec sobre l’IBI.  

• Els IBIS amb un valor cadastral 

inferior a 45.389,47 no paguen.  

• Els IBIS residencials tenen una 

bonificació del 60 %, que s’aplica 

continuadament des de 2005. 

 

D’aquests 17 milions, el Papiol n’ha 

d’aportar 328.000 €. 

 
Al Papiol 

53 % dels rebuts Menys de 60 € 

70 % dels rebuts Menys de 100 € 

17 % dels rebuts Entre 100 i 200 € 

13 % dels rebuts Els imports més alts 

són d’empreses.  
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3. COMPROMISOS DE L’AMB PER MILLORAR EL TRANSPORT 

El 2018 l’AMB comunica als ajuntaments implicats un programa de millores del transport de la 

2a corona, que comença amb la integració dels municipis de la 2a corona a la zona 1 del 

transport integrat. Això passa l’1 de gener de 2019. 

Des d’aleshores, des del Papiol podem viatjar a Barcelona i a qualsevol dels altres municipis de 

l’àrea metropolitana amb la gran majoria dels títols d’una zona.  

Les millores comunicades, que s’han d’implementar gradualment al llarg del 

mandat actual 

• L’AMB es farà càrrec del 66% del cost del nostre bus urbà. 

• L’AMB millorarà la freqüència del bus interurbà. 

• La gestió de la línia d’autobús L67 passarà de la Generalitat a l’AMB.  

• L’AMB reorganitzarà les línies d’autobús al pas per Molins per facilitar 

transbordaments. 

• Les tarifes socials s’estendran a la 2a corona.  

 

Per la seva banda, l’Ajuntament del Papiol està treballant perquè en el paquet 

s’inclogui millorar l’accés en bus a l’Hospital M. Broggi.   

 

**************************************************************** 

Per a més informació sobre el TM i per contactar directament amb l’AMB: 

http://tributmetropolita.amb.cat/ 

 

 

 

 

http://tributmetropolita.amb.cat/

