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TRESORERIA

INFORME ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TRIBUT
METROPOLITÀ 2021
Introducció.
L’ article 153 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 estableix que les àrees metropolitanes
podran establir un recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) situats al seu territori.
Aquest recàrrec s’exigirà als mateixos subjectes passius i en els mateixos casos
contemplats a la normativa reguladora d’aquest impost, i consistirà en un percentatge únic
que recaurà sobre la base imposable d’aquest. El seu tipus no podrà ser superior al 0,2 per
cent. Es tracta, per tant, d’una major prestació exigida als obligats al pagament, en forma
d’impost, per aquesta Administració amb la finalitat de finançar els serveis de la seva
competència.
L’article 40 de la llei 31/2010, del 3 d’agost de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(“AMB”), estableix que un dels recursos mitjançant els quals es podrà finançar l’AMB és el
recàrrec sobre l’impost de béns immobles. D’acord amb el seu article 41, el recàrrec
metropolità sobre l’impost de béns immobles no ha d’excedir del percentatge fixat per la
legislació d’hisendes locals i ha de recaure sobre el valor cadastral que constitueix la base
imposable d’aquest impost.
En sessió celebrada el 20 de desembre de 2011 el Consell Metropolità de l’AMB, va
aprovar la imposició del recàrrec sobre l’IBI, d’acord amb l’article 15.1 de Text refós dels
Llei reguladora de les hisendes locals.

Modificacions proposades
Per a l’exercici 2020, es proposa mantenir el tipus impositiu en el 0,168%. Quant als
coeficients d’increment màxims anuals de les quotes tant per a l’ús residencial com no
residencial s’estableixen en l’1,00. En aquest sentit, es modifiquen els articles 5 i 7 a) de
l’ordenança vigent. L’efecte conjunt d’ambdues modificacions comporta que per a 2021 no
hi haurà increment de les quotes tributàries del tribut metropolità, en relació a l’exercici
2020, sempre i quan no hi hagin alteracions del valor cadastral diferents a les
actualitzacions.
Per a l’exercici 2021 l’import del valor cadastral màxim de les finques que resultaran
exemptes del pagament del tribut en l’article 4 s’ha incrementat en un 0,8% passant a ser
de 46.210,10 EUR.
En la disposició transitòria segona s’afegeix, al supòsit de municipis amb revisió cadastral
general a tot el municipi a l’exercici 2012, els que l’hagin efectuat a l’exercici 2019.
La disposició transitòria tercera es manté en l’exercici 2021, i podrà ser exercida pels
Ajuntaments dels municipis que els hi era d’aplicació la Disposició transitòria tercera,
prevista en l’ordenança fiscal aprovada per l’exercici 2020, i que a més s’hagués procedit a
una nova valoració col·lectiva de caràcter general dels valors cadastrals dels bens

immobles en el període 2003-2004. En aquests casos l’Ajuntament corresponent ha
d’establir el valor cadastral d’aplicació de cada immoble en l’exercici d’aprovació de la
ponència. En aquests casos els serà d’aplicació la instrucció 1/2020 aprovada en data 24
de gener i publicada en el BOP de data 29, establint l’Ajuntament corresponent el valor
cadastral d’aplicació de cada immoble en l’exercici d’aprovació de la ponència, actualitzat a
l’exercici 2005 de referència en la instrucció.
La disposició final s’actualitza per tal que aquestes modificacions siguin d’aplicació a partir
de de l’1 de gener de 2021.
Els articles no modificats continuaran vigents.
Proposta d’acord
S’adjunta a l’expedient l’ordenança que inclou totes aquestes modificacions, així com la
proposta que s’ha de sotmetre al Consell Metropolità i que consisteix en l’adopció del
següent acord:
APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del tribut
metropolità el text de la qual figura a l’expedient
SOTMETRE aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i en un diari dels de més gran difusió de la província durant el
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
adients.
ENTENDRE APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança fiscal en el cas
que no es formuli cap reclamació dins el termini esmentat i, un cop aprovada
definitivament, PUBLICAR el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la
Província.

