Estalvi i costos de la Zona 1 pels habitants de Cerdanyola
Impost metropolita
Estalvi zona 1

sobrecost

5.896.983,18
1.597.692,35

4.299.290,83

COST IMPOST METROPOLITÀ: 5.896.983,18 €
Hem agafat l'ordenança de l'impost metropolita i hem calculat la repercussions
econòmiques a la ciutadania, que com veureu són molt importants. Hem calculat
que els ciutadans de Cerdanyola pagarien la quantitat de 5.896.983,18 € per estar
a la zona 1 (4.236.664,93€ immobles residencials + 1.660.318,25€ immobles no
residencials).
L'immoble residencial mig de Cerdanyola pagaria entre 134,1€ i 178,8€
L’impost metropolità s'aplica a tots els immobles urbans i de característiques
especials. Als primers la quota del tribut el resultat d'aplicar a la quota integra el
tipus 0,149% (quedant exempts els immobles d'ús residencial i que corresponguin
a l'habitatge habitual del subjecte passiu amb un valor cadastral de 43.804,62€).
L'única bonificació que es manté de l'IBI és la corresponent al subjecte passiu
ostenta la condició de família nombrosa que mantindrà el 50% si els ingressos de
la família nombrosa no superen els 30.000,00€.
Respecte els immobles de característiques especials, la quota del tribut és el
resultat d'aplicar a la quota íntegra el tipus 0,200% (atès que correspon a la
tipologia que es descriu amb la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 8 del Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
La recaptació d'aquest tribut la gestiona de diferents maneres l'AMB. Hi ha
municipis que l'inclouen amb el rebut de l'IBI, d'altres que el cobren separadament
de l'IBI i d'altres que deleguen la gestió tributària directament a l'AMB.
La recaptació prevista pels immobles no residencials seria de 1.660.318,25€ i pels
immobles residencials de 4.236.664,93€.
Pel que fa a diferents quotes de referència per tenir en compte l'impacte sobre el
contribuent:
El percentil 50 dels immobles residencial té un valor cadastral molt proper a
90.000€ i la quota del tribut seria de 134.100€.
Del promig dels immobles residencial s'obté un valor cadastral mig d'uns 120.000€
i la quota del tribut seria de 178.800€.

ESTALVI ZONA 1: 1.597.692€
Hem pres de les dades del quadern de mobilitat elaborat el 2013 per l’AMB i la
diputació de Barcelona, en aquest treball sobre la mobilitat de Cerdanyola
s’assenyalen que en dies feiners es realitzen 15.479 trajectes en transport públic,
8.303 dels quals en transport ferroviari. Cal tenir en compte que anada i tornada
són dos trajectes.
Per estimar el possible estalvi d’estar a la zona 1 hem previst, molt generosament
que els 15.479 trajectes es beneficiarien de la disminució de la tarifa (de zona 2 a
zona 1) i preveiem que els dies festius hi hagi 4000 trajectes. Hem comptabilitzat
els abonaments mensuals amb bitllet integrat i els títols senzills amb bitllet normal.
Hem estimat que el 90% dels desplaçaments en dies feiners (215 dies anuals)es
realitzen amb títol mensual i el 10% en bitllet senzill, els desplaçaments en dies
festius (150 dies anuals) els comptabilitzem tots amb bitllet senzill.
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4.945.540,50 2.331.996,25 7.277.536,75
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