
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
CARRER 62, NUMERO 16-18 
08040 BARCELONA 
Sra. Presidenta, 
 
En Xavier Gonzalez Alemany, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de La Palma de 
Cervelló, en qualitat d’alcalde-president de l’esmentada Corporació municipal, i en relació a la 
publicació en el BOPB de data 30.10.2019 (CVE 2019037260) de l’anunci de l’acord del Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) adoptat en data 29 
d’octubre de 2019, pel qual s’aprovava provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora del tribut metropolità per l’any 2020. 
 
COMPAREIX I MANIFESTA: 
 
Que aquesta Administració gaudeix de la condició d’afectada en el procediment instruït en 
atenció als interessos públics municipals que tutela i també en la seva condició de titular 
cadastral de bens immobles de naturalesa patrimonial. 
 
Que en raó d’aquesta legitimació i actuant en ús de les competències que té legalment 
atribuïdes, compareix en temps i forma en el termini d’informació pública, i formula les 
següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 
PRIMERA.- D’acord amb el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial 
de la Llei 18/2003, de 4 de juny, de suport a les famílies, considerem que cal fer extensiva la 
bonificació del 50% de la quota íntegra als immobles d’ús residencial que constitueixin la 
residència habitual, establerta a l’article 8 de l’ordenança a la bonificació, en els supòsits de: 
 

1. Famílies monoparentals, amb ingressos dels membres de la unitat familiar no 
superiors a 15.000 €. 

2. Famílies, independentment de la seva tipologia, que tinguin un o més fills declarats 
amb discapacitats amb grau igual o superior al 50%, amb ingressos dels membres de la 
unitat familiar no superiors a 30.000 € si hi ha dos progenitors/tutors, o 15.000 € amb 
un sol progenitor/tutor. 

3. Famílies, amb independència de la seva tipologia, en les quals un o dos 
progenitors/tutors tinguin declarada discapacitat amb grau igual o superior al 50%, 
amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 30.000 € si hi ha dos 
progenitors/tutor, o a 15.000 € amb un sol progenitor/tutor. 

4. Les vídues i els vidus amb ingressos dels membres de la unitat familiar no superiors a 
15.000 €. 

 
SEGONA.- En els acords del govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es manifesta el 
compromís de vetllar pel foment de l’activitat econòmica, la cohesió social i la promoció de 
l’ocupació i la creació d’empreses, la qual cosa inclou el suport al comerç de proximitat i 
l’impuls del comerç com a element rehabilitador del teixit urbà. 
 
Atès que en les ordenances fiscals del tribut metropolità durant anys va establir-se una 
reducció del 60% de la quota íntegra en l’ús residencial, que encara ara s’aplica al fer el càlcul 
pels nous immobles d’acord amb l’article 7 de l’ordenança, considerem que aquesta reducció 
s’haurà d’estendre i aplicar-se també al petit comerç de venda al detall i de proximitat present 



a les trames urbanes consolidades (TUC), com a mesura de protecció dels mateixos i 
consolidació d’una trama urbana viva i atractiva que construeix identitat de poble. 
 
TERCERA.- L’article 4 de l’ordenança estableix l’exempció del pagament del tribut dels 
habitatges que constitueixin primera residència i que no superin el valor cadastral de 
45.389,47 €. En el mateix sentit, la disposició transitòria segona estableix que en aquells 
municipis que, durant l’any 2012, s’hagi procedit a una nova valoració col·lectiva dels valors 
cadastrals del bens immobles, estaran exemptes del pagament del tribut aquelles finques 
residencials el valor de les quals sigui inferior als 72.033,78 € i constitueixin la primera 
residència del propietari. 
 
Considerem que caldria refondre en un sol article aquestes exempcions i estendre la seva 
aplicació també als immobles destinats a l’ús social per part d’entitats sense afany de lucre, 
així com als comerços locals de proximitat. 
 
QUARTA.- Atesos els compromisos adquirits amb les alcaldies dels 18 municipis de l’AMB 
integrats en la segona corona tarifària de l’ATM, cal que es doni resposta adequada als 
municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, tot especificant les inversions i 
accions a executar durant l’any 2020 en el pla de millora del servei de transport públic 
col·lectiu de passatgers i el calendari dels propers anys, així com la incorporació de la tarifació 
social en els títols de l’anomenada tarifa plana. 
 
En virtut de tot allò exposat, 
 
SOL·LICITO: 
 
Es tinguin per presentades en temps i forma les al·legacions contra l’aprovació provisional de 
l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità per l’exercici 2020 i, en virtut de les 
mateixes, es procedeixi a estimar-les per incorporar-les en el seu articulat d’acord amb allò 
manifestat, així com que es doni compte del pla d’inversions i accions pel que fa al transport 
públic col·lectiu. 
 
Signat, 
 
Xavier Gonzalez Alemany 
ALCALDE de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
12 de desembre de 2019 


