
LA SÍNDICA DE BARCELONA DEMANA RETIRAR 

L’IMPOST MUNICIPAL DE RESIDUS ALS AUTÒNOMS 

QUE TREBALLEN A CASA 

Marià Assumpció Vilà considera que els professionals que no generin residus o en 
els casos en què aquests siguin ínfims haurien d’estar exempts de pagar la tarifa 

La defensora dels barcelonins ha rebut moltes queixes de persones i col·lectius 
professionals a qui l’Ajuntament vol fer pagar el preu públic de recollida de residus 
comercials dels darrers tres anys 

La Sindicatura espera que el Consell Plenari aprovi ben aviat l’exoneració de 
l’impost i que aquesta es pugui començar a aplicar l’any 2012  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

que exoneri del pagament del preu públic de recollida de residus comercials els autònoms 

que treballen a casa seva en activitats com traducció de documents o disseny gràfic per 

ordinador. Vilà considera que “aquests professionals no generen residus o aquests són 

d’ínfima magnitud” i entén que les deixalles causades per les seves activitats 

econòmiques es poden integrar als residus domèstics.  

Entre el 20 de gener i el 19 de juliol d’aquest any, la Sindicatura ha rebut moltes queixes 

de persones i associacions que mostraven el seu desacord amb la intenció de 

l’Ajuntament de cobrar-los la tarifa de residus comercials corresponents als anys 2008, 

2009 i 2010. Fins a un miler de socis de diferents col·lectius professionals, entre els quals 

figura l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, han subscrit les 

denúncies. 

Els ciutadans han explicat a la síndica que tenen declarada la seva activitat econòmica en 

el propi domicili i, per tant, consideraven que haurien d’estar exempts d’aquest pagament, 

ja que no generen residus o aquests són ínfims. Fins i tot el material informàtic el porten 

personalment al punt verd de reciclatge del barri. A més, l’acumulació de tres quotes 

anuals suposa per a alguns un perjudici econòmic imputable a l’Ajuntament, malgrat que 

aquest els ofereix pagar-ho a terminis.  



La síndica creu que la normativa del preu públic de recollida de residus comercials no 

pondera “amb suficient equitat” la quantia corresponent a les persones professionals 

autònomes que treballen en el propi domicili. Segons Vilà, la denúncia d’aquests 

autònoms “és ben justificada” i considera que “resultaria més raonable revisar aquest preu 

públic” i, si escau, “exonerar-los del pagament”.  

Expansió de les noves tecnologies 

La síndica recorda que l’any 2008 ja va recomanar una revisió dels preus de la recollida 

de residus comercials per tal d’adaptar-los a la realitat d’algunes activitats professionals, 

com la dels traductors, i a l’expansió de les noves tecnologies, cosa que fa que es generi 

una quantitat de residus ínfima. La defensora dels barcelonins creu que els residus 

produïts poden ser dipositats pels mateixos interessats als contenidors de residus 

domèstics.  

El passat 4 de febrer, el Consell Plenari es va pronunciar a favor d’estudiar una  revisió 

del preu públic en el cas d’aquells professionals que són productors mínims de residus i 

que desenvolupen la seva feina en el seu domicili, sense personal dependent. La síndica 

espera que el Consell Plenari aprovi ben aviat la modificació d’aquesta tarifa i que 

l’exoneració es pugui començar a aplicar l’any 2012.  

Les tarifes anuals que paguen els professionals es determina en funció de l’activitat 

exercida i de la superfície del lloc de treball. En el cas d’un autònom que generi uns 

residus mínims, la taxa s’enfila fins als 98,43 euros amb IVA. Molts interessats consideren 

que no generen aquesta despesa i que, per tant, no és just que l’hagin de pagar.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


