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IBI per
transport

L’acordperquè 18municipisde
lazona2detransportpassina
incorporarse a la zona 1 a
canvi d’un recàrrec en l’im

post sobre béns immobles és una notícia
positiva que no ha de fernos obviar algu
nes disfuncions evidents. En els darrers
temps, i enbonapart perdonarunplusde
legitimitat a nous impostos o recàrrecs,
han proliferat les figures fiscals pretesa
ment finalistes. Algunes han acabat reti
rantse, com el famós cèntim sanitari que
gravavaelscarburants.D’altres,comlazo
na verda d’aparcament, havien de finan
çar nous serveis com el bicing, finança
ment del qual ara ningú no es recorda. La
taxa turística es crea per finançar les polí
tiques de promoció turística i ara tothom
enreclamal’importperaaltresmenesters.
En general, es tracta d’un ús abusiu del
concepte perquè, estrictament, només les
taxes tenenunobjectiu finalista.
Si cadavegadahihaunacordmésgene

ralitzatquecalampliar laciutatreala l’en
tornmetropolità i que el fet de no viure al
centre no ha de quedar penalitzat en ter
mes de serveis i de comunicacions, és evi
dent que assimilar aquests divuit munici
pisalestarifesdelnuclicentralmetropoli
tà és una decisió encertada. I si recordem
queelgranproblemadel trànsitaBarcelo
na prové dels no residents quehi accedei
xenenvehicleprivat, tambéanempelbon
camí si els abaratim les tarifes del trans
portpúblic.
L’opció de cobrir el dèficit addicional

tarifari generat per aquesta decisió ja és
parcialment efectiva als municipis de la
zona 1, que paguenun recàrrec del 2% so
bre l’IBI. Aquesta és una alternativa apa
rentmentprogressistaperquèpaguenmés
els que tenen més valor patrimonial en
l’habitatge, que és més elevat a les zones

mésbenestants.Éscertquenoes tractade
quantitatsgaireelevades–i javeuremcom
li surten els números a l’ATM–, però és
unaopcióquegeneradistorsions.Penalit
za no només els que no usen el transport
públic perquè es desplacen amb vehicle
privat, sinó tambéelsquenofandesplaça
mentsobligats, comels jubilats, que tenen
a més pocs ingressos, encara que sovint
disposin d’un habitatge en propietat. Els
més grans de 60 anys residents a Barcelo
na és veritat quedisposende la targeta ro
sa –passi gratuït o semigratuït segons els
ingressos–, però els de la resta demunici
pis, tant de la zona 1 com els de la zona 2
quearas’hi assimilen,no.
Tot plegat no ens hauria de fer oblidar

que els problemes financers del transport
públicprovenenengranpartdelacaiguda
continuada de les aportacions de l’Estat,
que ha retallat en més del 45% les seves
aportacions al sistema metropolità de
transportdel2010ençà.Araenshemd’es
tar capficant sobre comcobrimel forat. I
mentrestant,hacalgutendarrerirdosanys
més la implantació de la targetamobilitat,
que tarifarà segons els quilòmetres recor
reguts i la freqüènciadelsdesplaçaments.

Els problemes financers del
transport públic venen en
gran part de la caiguda, del
45%, de l’aportació de l’Estat
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