
OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT

ÀREA  METROPOLITANA DE BARCELONA

Carrer 62, edifici A, número 16-18

Zona Franca 08040

En/na  ..........................................................................................................................................,
amb DNI número........................,  domicili a ..............................................................................., i
adreça electrònica a efectes de notificacions .........................................................................., en
nom propi, 

EXPOSO:

Que sóc propietari de l’immoble situat a .......................................................................................

Que he rebut una carta de cobrament del tribut metropolità de l’any 2019 per import de .......,
la qual acompanyo de DOCUMENT NÚMERO 1.

Que entenc que aquesta liquidació és nul·la de ple dret, per la qual cosa en temps i forma
interposo RECURS DE REPOSICIÓ d’acord amb allò previst a l’article 14.2 del RDL 2/2004, que
aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes locals, d’acord amb les següents

AL·LEGACIONS

Primera.- S’interposa recurs de reposició d’acord amb el termini establert a l’art 14.2.c del RDL
2/2004, és a dir, dins del termini d’un mes a partir des del dia següent al de la notificació
expressa  de  l’acte  del  qual  se  sol·licita  la  revisió,  o  d’acord  amb l’article  223.1  de  la  llei
58/2003,  general  tributària,  que  estableix  el  termini  per  a  la  interposició  a  partir  del  dia
següent al del termini de finalització del període voluntari de pagament, que finalitza el 16 de
desembre de 2019, per la qual cosa sempre haurà de ser admès qualsevol recurs interposat
abans del 16 de gener de 2020.

En tot cas, per la teoria dels actes propis i de la bona fe, l’ÀMB ha d’acceptar qualsevol aquests
terminis atès que l’anterior interpretació és fruit de la informació de la seva pàgina web:

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/reclamacions-i-
recursos-del-tribut-metropolita/328486/11696

El contribuent o el seu representat poden presentar a la institució reclamacions contra
els rebuts del tribut metropolità tant en període voluntari com en període executiu, dins
del mes següent a la pràctica de la notificació o a la finalització del període voluntari.

Segona.- Nul·litat de la notificació col·lectiva de la liquidació del tribut de l’immoble de la
meva propietat.



L’ÀMB no ha practicat, ni en temps ni en forma, la notificació individual a la meva persona de
la incorporació com a subjecte passiu de l’alta en el padró de l’impost del tribut metropolità.

El primer coneixement que he tingut de l’existència de l’obligació que tinc de pagar aquest
impost ha estat al rebre la liquidació del mateix per mitjà del correu ordinari, sense certificar,
ni acreditació de la seva recepció.

Posteriorment he pogut comprovar com en el Butlletí de la província de Barcelona de data 14
d’octubre de 2019 es va publicar un edicte de l’ÀMB on es diu que per decrets de la Gerència
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 10 d’octubre de 2019 s’han aprovat els padrons i
llistats cobratoris del tribut metropolità, exercici 2019, corresponent als següents municipis:
900463/19 2156/19 Cerdanyola del Vallès i que s’exposen al públic a les oficines de la planta
5a,  despatx 502,  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per un termini  de quinze dies,  en
compliment del que disposa l’article 102.3 de la Llei general tributària.

Entenem que aquesta publicació no té els efectes, ni la validesa jurídica, per a considerar-la
notificació col·lectiva efectiva d’acord amb la legalitat.  Cal recordar que l’article 102 de la llei
general tributària estableix que en els tributs de cobrament periòdic per rebut, només un cop
notificada  la  liquidació  corresponent  a  l’alta  en  el  padró  respectiu,  podran  notificar-se
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin. 

En el present supòsit no hi ha hagut cap notificació prèvia d’alta d’incorporació al padró, ni en
cap cas es pot entendre la notificació de valors cadastrals efectuada per la Direcció General del
Cadastre,  efectuada fa més de 14 anys arrel  de  la  ponència  de valors  del  2005,  com a  la
notificació suficient i oportuna atès que en cap cas en feia cap referència al tribut metropolità,
per la qual cosa MAI he rebut la notificació personal de la base liquidable d’aquest impost.

Per tot això, entenem que la manca de notificació personal de la incorporació com a subjecte
passiu del padró d'aquest tribut ha de comportar la nul·litat de ple dret de la liquidació que
s’impugna mitjançant aquest recurs.

Tercera.- Error en el càlcul de la quota del tribut metropolità.

Estableix l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità en el seu article 7.d que:

d)  Pels  immobles  que  hagin  entrat  a  tributar  per  primer  cop  en  l’exercici  2006  i
successius i pels que hagin estat objecte d’una alteració del valor cadastral a partir de
l’esmentat exercici, diferent de l’actualització, la reducció a que es refereix aquest article
es determinarà en la forma següent:

1. Si l’Ajuntament corresponent pot establir el valor cadastral d’aplicació en l’exercici
2005, es calcularà la reducció de referència en l’exercici 2006 per determinar la quota de
referència d’aquest exercici, d’acord amb la ordenança fiscal que era aplicable. Sobre
aquesta  última  s’aplicaran  els  coeficients  d’increment  anual  màxim  establerts  a  les
ordenances  fiscals  reguladores  d’aquest  tribut,  per  determinar  la  quota  líquida  de
l’exercici anterior, a que fa referència l’apartat a) d’aquest article.

2. Alternativament, sempre i quan s’identifiquin aquests béns immobles per l’interessat o
per l’Ajuntament, es calcularà la reducció de referència en l’exercici 2006, aplicant al
valor cadastral els coeficients anuals d’actualització establerts a les Lleis de Pressupostos
de l’Estat per obtenir la quota líquida de l’exercici 2005. Seguidament es calcularà la



quota  de  referència  de  l’exercici  2006,  sobre  la  que  s’aplicaran  els  coeficients
d’increment anual màxim establerts a les ordenances fiscals reguladores d’aquest tribut,
per determinar la quota líquida de l’exercici anterior, a que fa referència l’apartat a)
d’aquest article.

Aquesta part desconeix si l’ajuntament de Cerdanyola ha comunicat a l’ÀMB el valor cadastral
d’aplicació a l’exercici del 2005 del immoble de la meva propietat indicat en l’encapçalament
d’aquest escrit, als efectes del càlcul de la reducció que li correspon per ser. En tot cas, si no ho
ha efectuat en cap cas aquest fet ha de recaure un perjudici sobre el meu patrimoni, tot i la
possible la responsabilitat patrimonial que s’exigiria a l’ajuntament per la manca d’aquesta
comunicació, però en tot cas resulta contrari a tot principi d’equitat i de seguretat jurídica, que
l’import  de la quota líquida del  tribut depengui del mètode de càlcul segons la informació
acurada o no que l’ajuntament aporti a l’ÀMB.

En el cas concret de Cerdanyola del Vallès, el que sí és un fet indiscutible, perquè així ho ha
manifestat el mateix alcalde i la resta del govern municipal, és que hi ha hagut un error en el
càlcul del tribut metropolità per l’any 2019. En són exemples d’aquesta afirmació les següent
notícies públiques i publicades:

http://cerdanyola.info/politica/el-debat-politic-busca-la-millor-aplicacio-possible-del-tribut-
metropolita/ 

El govern municipal ha parlat d'un possible error de càlcul que pot suposar una rebaixa
del 33% en la quota final

http://www.cerdanyola.cat/actualitat/larea-metropolitana-de-barcelona-es-compromet-
calcular-el-rebut-metropolita-de-2020 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona es compromet a calcular  el  rebut metropolità de
2020 segons els números cadastrals aportats per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

https://www.facebook.com/771838781/posts/10159301424893782/?d=n&substory_index=0

Tras muchas conversaciones del Ayuntamiento con el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB), desde el Área han adquirido el compromiso de calcular el tributo metropolitano
de 2020 según los datos catastrales aportados por el Ayuntamiento. Este nuevo cálculo
comportará una bajada media del 33% respecto a los recibos de este año

https://www.cerdanyola.cat/actualitat/que-has-de-saber-sobre-el-tribut-metropolita

Et responem a algunes de les preguntes més freqüents sobre el Tribut Metropolità

Quant pot reduir-se la quota? Una mitjana del 33%

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20191127/471902180369/transporte-publico-
area-metropolitana-cambios-zona-1-quejas.html

El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, detalla que desde los servicios económicos del
Ayuntamiento “se llegó a la conclusión de que podría haber un error en el cálculo en
nuestra ciudad. Además, tenemos la experiencia de Sant Cugat”.

https://twitter.com/Cerdanyola/status/1200462112327438336?s=19
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@carloscordonn'Si és confirma l'errada de càlcul l'estalvi per al veïnat seria del 30, 33%".

https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/passa-tribut-metropolita_2104188102.html

Després de l'última reunió,  l'AMB s'ha compromès a calcular el rebut metropolità de
2020  segons  els  números  cadastrals  aportats  per  l'Ajuntament  de  Cerdanyola.  Així,
l'AMB assumeix que existeix un error de càlcul, tal com apuntava el consistori, però no
modificarà els rebuts de 2019, tal com demanava el moviment veïnal.

Fàcil és concloure de tot això que  l’ajuntament afirma i, segons les pròpies declaracions de
l’alcalde, l’ÀMB accepta, que hi ha hagut un error en el càlcul de la reducció de la quota líquida
del tribut metropolità en la determinació del valor cadastral del meu immoble.  Entenem de les
seves  explicacions  que   l’error  ha  esdevingut  a  l’haver-se  aplicat  els  coeficients  anuals
d’actualització dels valors cadastrals establerts en les lleis de pressupostos generals sobre el
valor cadastral del meu habitatge l’any 2018, sense tenir present el valor cadastral concret de
l’any 2005 de la meva finca, ni el fet que amb efectes d’1 de gener de 2006 es va fer una
ponència  general  dels  valors  cadastrals.  Aquesta  ponència  va  comportar  una  modificació
important dels valors entre l’exercici 2005 i l’exercici 2006, que no ha estat tinguda en compte
alhora de calcular el valor cadastral a efectes d’aplicació del tribut metropolità. 

Atenent  doncs,  que  no  es  pot  fer  recaure  en  l’administrat  els  errors  comesos  per  les
administracions, ara sigui imputable l’ajuntament de Cerdanyola, o a l’Organisme de gestió
tributària de la Diputació de Barcelona, però atès que en tot cas és un tribut de gestió pròpia
de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  pel  finançament  de  la  prestació  dels  serveis
metropolitans,  el deficient i  erroni  establiment del valor cadastral de la meva finca a l’any
2005, als efectes del càlcul de la reducció de la quota líquida del tribut metropolità per l’any
2019, d’acord amb l’article 7 de l’ordenança de l’esmentat tribut, ha de comportar la nul·litat
d’aquesta liquidació.

Per tot això

SE SOL·LICITA tingui per presentat aquest escrit, per interposat en temps i forma recurs de
reposició  contra  la  liquidació  del  tribut  metropolità  per  l’immoble  de  la  meva  propietat
assenyalat en l’encapçalament, i es procedeixi a l’anul·lació de dita liquidació, al retorn d’allò
ingressat, més els interessos de demora oportuns.

Cerdanyola del Vallès per a Barcelona, a ...................................................
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