
 

OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT 

 

 
RECLAMACIÓ/QUEIXA SOBRE EL TRIBUT 2020  

Dades personals  
 

Nom i cognoms  NIF/NIE/Pas 

En representació de (si escau)  NIF/NIE/Pas. 

Domicili (carrer, plaça...)  a efectes de notificacions Núm. Pis  Porta  

Població  CP Província 

Correu electrònic  Telèfon/s 

 

 
EXPOSA 
Des de 2012 fins al 2018 les ordenances fiscals reguladores del tribut metropolità contemplaven una disposició 
transitòria primera en el qual el nostre poble i els altres municipis de la segona corona metropolitana no havíem de 
pagar el tribut metropolità, fins que no disposéssim d'un nivell de transport públic de passatgers similar o equiparable 
als municipis de la primera corona.  
Avui dia, els 18 municipis de la segona corona no tenim un nivell de transport equiparable als de la primera corona. 
Això es tradueix en deficiències en transport urbà i interurbà i en el fet que siguin empreses privades i no públiques les 
que gestionin el servei, deficiències que ens obliguen els ciutadans a dependre del transport privat.  
El tribut no té en compte la meva capacitat econòmica. Només paguen els propietaris d'immobles, els quals ja han 
pagat suficients impostos en l'adquisició de l'immoble i amb l'IBI, quan tots, propietaris i no propietaris, som usuaris 
potencials del transport públic, incomplint així l´AMB el seu article 1 de la Llei 31/2010 que estableix com a principi de 
la seva actuació la Igualtat dels ciutadans als serveis públics. 
No s'han integrat els títols socials de transport com la Targeta Rosa (pensionistes/discapacitats) ni la T-16 
(nens/nenes), a tots els sistemes de transport integrats de l´ATM que formen part de la xarxa del transport 
metropolità.  
Han cobrat el tribut del 2019, penalitzant greument a molts contribuents dels nostres municipis, reconeixent vostès 
els errors en la seva implantació i liquidació, negant-se a retornar-ho. 
El tribut està basat en injustificats valors cadastrals de les propietats, pagar aquest impost en un municipi suposa 
pagar molt més en comparació amb altres municipis. També incrementen el tribut un 5% per sobre de l'IPC, Quin sou 
mitjà o pensió té aquest increment? 
 
SOL.LICITA 
• Anul·lar el tribut metropolità o una bonificació/subvenció íntegrament. 
• Deixar sense efecte el procediment de constrenyiment del tribut. 
• Exempció del tribut de la segona corona fins que els nivells de transport no siguin similars o iguals a la primera 
corona, incloent les diverses targetes i sistemes de bonificació. 

 

Signatura  Barcelona, a  _   de/d’  _ de 2020 

 
 
 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran 
incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar els deutes per raó d'ingressos públics. 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit als Serveis jurídics de l’AMB amb seu social al Carrer 
62, núm. 16-18 Edifici A- Zona Franca 08040 -Barcelona, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat. 

 
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA – Carrer 62 núm. 16-18 Zona Franca 08040 Barcelona Tel. 93 506 97 30 - 
informaciotributaria@amb.cat 
 


