
 

 

 

LA SÍNDICA PROPOSA QUE LA CIUTADANIA NO 

PAGUI UN SOBRECOST PER TRUCAR AL 010 

Vilà ha demanat l’Ajuntament que canviï la modalitat de cobrament i adopti pel 

010, si més no, el preu de trucada ordinària 

La demanda al telèfon d’informació municipal ha caigut entre els anys 2009 i 

2013 de 1.824.948 trucades a 1.076.452 

La defensora entén que cal garantir l’accés universal i sense discriminacions a 

la informació pública bàsica i especialment a aquella que pugui afectar el 

compliment dels deures i obligacions dels ciutadans 

La ciutadania no hauria de pagar cap sobrecost per trucar al telèfon d’informació 

municipal 010, que ha de ser universal i no discriminatori. Així ho ha fet constar la 

síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en diferents informes de 

queixes de veïns i veïnes contra l’elevat preu i l’excessiu temps d’espera. Vilà ha 

proposat l’Ajuntament que canviï la modalitat de cobrament i adopti pel 010, si més no, 

el preu de trucada ordinària.  

La normativa preveu que l’Ajuntament, discrecionalment, pot triar tres opcions 

d’aplicació tarifària: una de cost ordinari, una de gratuïta i una tercera, que és la que 

s’aplica, que és la més onerosa per a qui sol·licita la prestació del servei. L’establiment 

de trucada és 0,373€, i el cost/minut, 0,089€. 

Ara, la ciutadania demandant del servei suporta el cost o una part important d’aquest 

sense que l’instrument de pagament es pugui considerar una taxa o preu públic i, per 

tant, sense estar subjecte al control democràtic que suposa l’aprovació d’una taxa per 

part dels representants legals. 

Almenys, des de l’any 2009, el nombre de trucades fetes al 010 no paren de baixar. En 

cinc anys, la demanda ha caigut d’1.824.948 trucades, l’any 2009, a 1.076.452, el 

2013, segons les dades que figuren en l’Anuari Estadístic de Barcelona de 2014.  



Dos dels motius de la davallada de trucades podrien ser l’elevat preu i que part de la 

informació que es facilita ja es pot trobar gratuïtament per internet. 

Les persones que no tenen facilitat d’accés a internet són les que més pateixen la 

discriminació, ja que carreguen amb un cost addicional per la mateixa informació. Vilà 

entén que cal garantir l’accés universal i sense discriminacions a la informació pública 

bàsica i especialment a aquella que pugui afectar el compliment dels deures i 

obligacions dels ciutadans en les seves relacions ordinàries amb l’Administració 

municipal. I opina que no hi ha cap obstacle perquè l’Ajuntament no opti pel cost 

ordinari o la gratuïtat total per a qui truca al 010.  

Les consultes fetes per la Sindicatura mostren que molts municipis no apliquen cap 

sobrecost al servei. Girona, Mataró, Sabadell, Madrid, València, Bilbao, Lleó i 

Pamplona cobren les trucades a preu ordinari, mentre que a ciutats com Sant Sebastià 

i La Corunya, el servei és gratuït. 

   


