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Adhesiu “Publicitat no gràcies” 

A la Fàbrica del Sol es poden recollir adhesius amb el lema 

“publicitat no gràcies” i la normativa assenyada escrita (Ordenança 

de Medi Ambient. Article 69.6 - pàgina 94) per a bústies individuals 

(adhesius per enganxar a la bústia) o bé per a tota la comunitat de 

veïns (adhesius per enganxar al vidre de la porteria), en aquest cas 

cal que primer s'hagi consensuat amb totes les persones de la 

comunitat. 

Els adhesius es poden recollir en horari d'obertura de l'equipament. 

Arrel d’un estudi de publicitat no nominal, és a dir genèrica i sense 

persona destinatària concreta, s’ha constatat que la ciutadania que 

té l’adhesiu “publicitat no gràcies” enganxat a la seva bústia o 

porteria rep menys paper que la que no el té, en concret un 30%. 

Tot i així hi ha distribuïdores que no respecten la presència de 

l’adhesiu i és complicat pel sistema gestionar queixes relacionades 

amb aquesta temàtica. En aquest sentit, una alternativa és la Llista 

Robinson. 

La Llista Robinson funciona d'acord a un codi d'autoregulació propi. 

S'hi pot inscriure qualsevol persona de forma voluntària i gratuïta a 

través de la seva pàgina web (en el cas de menors de 14 anys cal 

que la inscripció la facin els pares o tutors). Els inscrits poden 

modificar la inscripció o bé donar-se de baixa en qualsevol moment 

a través del mateix web.  

Les entitats o empreses que s'adhereixen a aquest servei poden 

consultar els fitxers d'exclusió i veure quins inscrits han demanat no 

rebre publicitat i a través de quin mitjà (correu postal, trucades 

telefòniques, correu electrònic, missatges de text, etc.).  

Quan les empreses hagin d'emprar dades de fonts accessibles al 

públic o de bases de dades d'altres entitats amb les quals els 

http://w3.bcn.cat/fitxers/ajuntament/ordenacescat%281fase%29/mediambient.425.pdf
http://w3.bcn.cat/fitxers/ajuntament/ordenacescat%281fase%29/mediambient.425.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/canal/contacte
https://www.listarobinson.es/
https://www.listarobinson.es/
https://www.listarobinson.es/
https://www.listarobinson.es/listasRobinson/index.xhtml;jsessionid=82791CAA9CDB65B78485587E96C920EB
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inscrits no hagin mantingut cap relació per a la realització de la 

campanya publicitària estan obligades a consultar els fitxers 

d'exclusió. La subscripció per a les empreses és gratuïta o bé de 

pagament en funció de la modalitat triada (la de pagament ofereix 

més prestacions).  

Un cop passats tres mesos des de la inscripció a la Llista Robinson 

(temps que la Llei de Protecció de Dades dóna de marge perquè les 

empreses actualitzin els seus fitxers), si els inscrits reben publicitat 

d'una empresa amb la que no manté o ha mantingut relació per la 

via que ha sol·licitat no rebre publicitat, pot denunciar l'empresa 

anunciadora a través de la Agencia Estatal de Protección de Datos 

(AEPD). Aquest tràmit es pot fer a través de la pàgina web de 

l'AEPD. 

L'AEPD, un cop comprova que el denunciant està inscrit a la llista 

d'exclusió i que l'adreça o telèfon emprada per l'empresa coincideix 

amb la inscrita a la llista, sol·licita a l'empresa anunciant que 

demostri que té autorització expressa per part del denunciant per 

enviar-li publicitat. Si l'empresa no ho pot demostrar, l'AEPD inicia 

un procés sancionador que pot culminar amb l'aplicació d'una multa 

a l'empresa anunciant, d'acord amb el que preveu la Llei de 

Protecció de Dades. 

Més enllà d'aquestes dues opcions, es pot formular una reclamació 

a: 

- L'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

- L'Agència Catalana del Consum 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/home
http://consum.gencat.cat/



