
• Com puc obtenir el docu-
ment per fer el pagament 
durant el període de cobra-
ment?

 
a) Recepció física al domicili 

b) Descàrrega electrònica des del web de 
l’AMB: http://tributmetropolita.amb.cat

c) Sol·licitud d’un duplicat del document 
mitjançant el correu electrònic: 
informaciotributaria@amb.cat si no s’ha re-
but físicament o no s’ha pogut descarregar 
del web.

• Què passa si no pago? 

Si no es fa el pagament dins 
dels terminis fixats, s’haurà 
de satisfer en el període exe-

cutiu, amb els recàrrecs i interessos corres-
ponents.

El tribut metropolità 
garanteix la cohesió 
social i la reducció 
de les desigualtats 

a la metròpolis 
de Barcelona.

Estalvi que comporta la integració 
en la primera corona del transport.
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• Quins beneficis tinc jo com 
a contribuent?

El tribut metropolità afavoreix 
clarament la majoria de ciu-

tadans que utilitzen amb certa freqüència 
el transport públic perquè es passa de tenir 
dues zones a una única zona tarifària.

• Quan s’ha de pagar? 

Anualment, el primer dia del 
període impositiu, que coinci-

deix amb l’any natural, tot i que el cobrament 
es fa efectiu segons el calendari establert. 

A la Palma de Cervelló és del 15/10 al 16/12.  

• Per què els 18 municipis de la 2a 
corona no ho pagaven fins ara? 

Perquè no gaudien del mateix 
nivell dels serveis metropolitans, 

sobretot, els associats al transport públic.

• Qui l’ha de pagar? 

Tots aquells contribuents dels 
36 municipis metropolitans 

que siguin titulars de drets sobre un bé im-
moble segons un ordre establert.

• Com es calcula? 

La base imposable de l’impost 
és el valor cadastral (valor del 

sòl + valor de construcció) del bé immoble 
que es grava. El Ministeri d’Hisenda fixa 
aquest valor a partir de les dades del cadas-
tre immobiliari.

L’ordenança fiscal reguladora estableix el ti-
pus impositiu, les reduccions i bonificacions 
corresponents.  

• Per a què serveix el tribut 
metropolità (TM)? 

En l’espai públic contribueix 
a la gestió i al manteniment 

d’espais naturals, com el parc de l’ermita del 
Pla de Sant Joan, l’adquisició de la nau de la 
brigada, la realització d’obres públiques, com 
el camí de can Vidal, els 30 km de platges me-
tropolitanes o la xarxa de 51 parcs metropo-
litans.  

En la mobilitat possibilita un transport públic 
de qualitat i una mobilitat més sostenible. 
L’àrea metropolitana té una xarxa de metro 
i d’autobusos d’àmplia cobertura territorial i 
horària que s’interconnecta amb altres trans-
ports (FGC, Rodalies i TRAM). 

• Què és el tribut metropolità 
(TM)? 

És un impost de l’AMB que fi-
nança les actuacions necessàries 

per aconseguir un territori metropolità més 
ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i 
d’infraestructures necessàries per a la connecti-
vitat, mobilitat i funcionalitat del territori.

• Per què els municipis de la 2a 
corona com la Palma de Cervelló  
han de pagar-ho a partir d’ara? 

Perquè la creació de la tarifa 
plana metropolitana implica que tots els ciu-
tadans de la metròpolis tinguin el mateix dret 
a la mobilitat i, per tant, que tinguin les ma-
teixes obligacions, una de les quals és la con-
tribució econòmica per finançar els serveis 
públics. 

• Com es fa el pagament? 

a) A través de les entitats ban-
càries, físicament, a l’oficina, 

amb les dades del document, o bé mitjançant 
la banca en línia. 

b) Al portal de l’AMB del tribut metropolità 
amb una targeta de crèdit: http://tributme-
tropolita.amb.cat

Té un sistema tarifari integrat que facilita els 
desplaçaments a més bon preu i afavoreix la 
mobilitat de col·lectius especialment sensi-
bles. L’impost contribueix en el manteniment 
i la conservació de les rondes de Barcelona 
com a element bàsic de la xarxa viària metro-
politana. 

• Què és l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB)?

És el territori metropolità al vol-
tant de Barcelona format per 36 

municipis on viuen 3,2 milions de persones. 
L’AMB concentra el 50,9% de la producció (PIB) 
de tot Catalunya, és a dir, és el motor principal 
de l’activitat econòmica. 


