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Les mentides i les veritats sobre el tribut metropolità (2a part)
La setmana passada vaig intentar explicar algunes de les característiques del Tribut Metropolità per
clarificar aspectes concrets de com havia anat, ara en forma de pregunta i resposta ràpida intentaré ser
més concís. Llegint la resposta d'algunes d'aquestes qüestions ajudarà a entendre'l millor.
- Per què formem part de l'AMB? perquè en el moment de la seva creació formàvem part de l'Entitat
Metropolitana de Residus i això ens va donar dret a ser-hi i així ho contempla la llei
- Per què no s'ha explicat abans a la ciutadania el què comportaria el Tribut Metropolità? Crec que ha estat un
error per part de l'AMB i també del govern anterior, que ja sabia que a finals d'any s'havia de pagar aquest
tribut
- Podem sortir de l'AMB, deixar de formar-hi part? No és possible, ja que hi formem part perquè ho diu la llei,
no és una adscripció voluntària
- Qui va aprovar la creació de l'impost? El plenari metropolità a demanda del govern, i va ser per totes les
forces polítiques presents en aquell moment
- Podem renunciar a pagar el tribut metropolità? No, el què es pot fer és modificar-lo i introduir-hi elements
perquè aquelles famílies o col·lectius que ho passen malament tinguin beneficis, entre ells els comerciants
propietaris. En això començarà a treballar el govern
- Què ens aporta estar a l'AMB? Sant Cugat i la seva ciutadania rep més serveis i inversions de l'AMB
comparativament que els ingressos que hi aporta, l'únic municipi que econòmicament no li compensa és
Barcelona
- Per què es pagarà a partir d'ara? Sens dubte la posada en marxa de la tarifa plana de la zona 1 del transport ha
estat el detonant, però feia anys que s'estava tramitant i ho sabien tots els governs municipals
- El rebut del 2019 és íntegre o només és una part del 2019? És un únic rebut anual, i el 2019 té afectes
retroactius des del gener, per tant l'any vinent rebrem un únic rebut similar amb una quota a pagar similar
- L'any que ve desapareixerà la bonificació del 60%? No és que desapareix, sinó que ja forma part del càlcul
de la base líquida
- L'any que ve es tornarà a fer el càlcul? No, la quota serà la base liquida que hem pagat aquest any amb
l'increment que cregui l’AMB
- Quin increment preveu l'AMB per a l'any vinent? Encara no ho tenen tancat però preveuen un màxim d'un
5% sobre la quota líquida que hem pagat aquest any
- Si haguéssim mantingut el contenciós que ens hagués tocat pagar? l'AMB tenia previst fer el càlcul sobre la
base dels 6,9 milions d'euros
- Si haguéssim mantingut el contenciós a la llarga ens podria sortir beneficiós? No se sap mai amb la justícia,
però el tràmit hagués pogut durar anys i mentre estaríem pagant un 40% per sobre del què hem fet ara
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- Per què el jutge va desestimar les mesures cautelars de suspensió del Tribut Metropolità presentat
conjuntament amb el contenciós? El jutge va determinar que no era pertinent la suspensió perquè la suspensió
no és una pràctica habitual, suposem que al comportar un estudi tècnic més que interpretatiu, va creure
convenient no fer-ho
- S'ha negociat la baixada? Diem-li com vulguem s'ha assolit un consens per tornar al punt de partida segons
les ordenances fiscals de l'AMB, la semàntica no és important mentre els i les contribuents hi hagin sortit
beneficiats
- Per què ens fixem en el valor cadastral del 2005? Perquè és el punt d'origen del cobrament dels primers 18
municipis que ja el pagaven
- I per què aquestes diferències entre finques o immobles similars? Depèn molt del valor cadastral, de l'any de
construcció inicial
- Si un immoble està construït després del 2005, com es fa el càlcul del valor cadastral? L'AMB té els valors
d'augment del Ministeri d'Hisenda i calcula en funció de les pujades anuals dels valors cadastrals de cada
immoble any per any fins arribar al 2005.
- I com calcula la quota fixa? A partir del valor del 2005 aplicant el tipus impositiu i augmentant els
increments anuals fins el 2019 que ha tingut aquest tipus impositiu
- El descompte de la quota íntegra és resultat d'un percentatge? No, és individualitzat, i correspon a la
correcció del càlcul que sortiria el 2019 amb els càlculs tornant als valors del 2005 amb l'augment de la quota
íntegra
- Per què altres ajuntaments prenen a Sant Cugat com exemple per al càlcul del seu rebut? Perquè els equips
tècnics van fer la seva feina i es paga el què ha de pagar
Aquest govern respecta la ciutadania de Sant Cugat i cerca els seus interessos, no vol entrar en disputes estèrils
ni polèmiques partidistes, que l'únic que evidencien és la manca de projecte d'una oposició que no té propostes
concretes per a la ciutat i que cerca la confrontació, la mateixa que ens va posar a la contra amb una
administració com l'AMB, que el 13 de juny de 2019 va ratificar l'import previst de recaptació per a Sant
Cugat de 6,9 milions d'euros (documentat) i que fruit del diàleg, consens, negociació, reajust tècnic, o com li
vulguin dir, s'ha aconseguit abaixar fins els 4,2 milions d'euros, per tant és pot dir sense embuts que amb
contenciós no s'hagués pogut assolir aquest objectiu. Tot en benefici dels santcugatencs i santcugatenques
propietàries d'un immoble en el municipi.
PERE SOLER és el tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat
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