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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona recomana l’exempció del tribut per la 
recollida de residus per als professionals independents que treballen en 
el seu domicili 
 
Remarca que la imposició d’un tribut no està vinculada a un tipus d’activitat sinó 
a la prestació d’un servei 
 
Dijous, 12 de juny de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha emès una decisió on 
recomana a l’Ajuntament de Barcelona que revisi l’aplicació del preu per a la 
recollida de residus per als professionals independents que treballen en el seu 
domicili. Amb aquesta decisió la Síndica de Greuges ha estimat parcialment la 
queixa de diversos professionals que reclamen a l’Ajuntament una exempció 
d’aquest tribut perquè consideren que no generen cap residu que el justifiqui.  
 
Les queixes provenen principalment de traductors autònoms i d’altres 
professionals que tenen declarada la seva activitat econòmica en el domicili 
particular i que principalment realitzen la feina amb mitjans informàtics i 
telemàtics. Els mínims residus que pot generar la seva activitat són els 
mateixos que els d’altres domicilis particulars i són dipositats en els contenidors 
destinats a la recollida de residus domèstics i de reciclatge (paper, cartutxos 
d’impressores, piles...). 
 
L’actual Ordenança de preu públic de recollida de residus comercials i 
industrials classifica les activitats i els imports pertinents en funció de l’activitat 
econòmica, de la superfície destinada a l’activitat o de la declaració de residus 
efectuada pel titular de l’activitat. En el cas d’aquests professionals, 
habitualment se’ls classifica com a “generador mínim”, que correspon a les 
activitats desenvolupades en despatxos o domicilis familiars amb un màxim de 
30 litres/dia de rebuig i 30 litres/setmana de paper i cartró en un local de menys 
de 25 m2, unes quantitats molt per sobre dels residus que generen.  
 
En la seva decisió, la Síndica de Greuges remarca que, segons el Consell 
Tributari de Barcelona, la imposició d’un tribut no està vinculada a un tipus 
d’activitat sinó a la prestació d’un servei públic que l’Administració ha d’oferir 
obligatòriament, en aquest cas, la recollida de residus. Per això, la Síndica de 
Greuges considera que els criteris recollits en l’Ordenança no preveuen de 
manera equitativa la situació d’aquests professionals i que s’hauria de preveure 
l’exempció d’aquest tribut. Habitualment, no generen residus suplementaris i el 
circuit de recollida i de tractament és el mateix que s’utilitza en el seu domicili 
particular. Alhora, les tecnologies usades en aquest tipus d’activitat professional 
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ha fet reduir encara més els residus que podien generar i es tracta d’un tipus de 
residu més assimilable als residus domèstics que als comercials i d’altres 
activitats de serveis al públic o que als industrials. 
 
La Síndica de Greuges també recorda que, tot i que l’actual Ordenança s’ajusta 
a la Llei 15/2003, reguladora de residus, correspon a l’Ajuntament la potestat 
de desenvolupar la llei i establir els criteris d’aplicació. Per això, podria regular 
l’exempció del tribut per la recollida de residus per als professionals que tenen 
declarada la seva activitat econòmica en el domicili particular. 
 
    
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


