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205POLÍTIQUES TERRITORIALS: URBANISME I HABITATGE

A.39. LA INTERVENCIÓ DELS 
AJUNTAMENTS EN ELS PROBLEMES 
D’ESTACIONAMENT

Enguany han arribat al Síndic diverses quei·
xes per problemes amb relació a l’aparca·
ment en municipis petits o urbanitzacions. 
Aquestes queixes estan motivades pel fet 
que l’ajuntament no sanciona el que les 
persones interessades consideren infrac·
cions en matèria de circulació.

El fet que en aquestes zones l’espai per 
estacionar fos suficient i que els conflictes 
sobre aquesta qüestió es gestionessin en 
l’àmbit de les relacions veïnals ha compor·
tat que fins ara fos innecessària una nor·
mativa que regulés l’aparcament al carrer 
en localitats petites i urbanitzacions. La 
conseqüència d’aquesta absència de regu·
lació fa que quan es produeixen conflictes 
que no es poden resoldre entre veïns es 
reclama la intervenció de l’ajuntament, en 
exercici de les seves funcions coercitives.

 
Els ajuntaments són 
competents per regular 
l’aparcament de 
vehicles als carrers

En la major part dels casos plantejats, el 
Síndic comprova que l’ajuntament no resta 
inactiu davant les denúncies. Els serveis 
municipals intervenen, atenen els interes·
sats, els donen resposta expressa i, fins i 
tot, intenta fer de mediador per resoldre el 
conflicte veïnal existent (Q 04954/2013). La 
major part de les vegades, però, els ajunta·
ments no disposen d’ordenança regula·
dora de l’estacionament o de l’entrada de 
gual o dels efectius per poder sancionar 
les infraccions. 

Tot i que en aquests casos l’assumpte 
objecte de queixa és més un problema de 
convivència entre persones privades que 
una qüestió d’interès general, el Síndic 
recorda a l’ajuntament que és competèn·
cia dels municipis ordenar el trànsit de 
vehicles i persones a les vies urbanes 
(article 66.3.b del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya). En el marc d’aquesta com·
petència, els ajuntaments poden regular 
l’aparcament al carrer i sancionar els 
incompliments de la normativa quan es 
produeixin.

 
La mediació és la millor 
solució als conflictes entre 
veïns per problemes 
d’aparcament 

Ara bé, cal tenir en compte que una de les 
dificultats per fer complir les decisions 
municipals en matèria d’estacionament és 
el fet que el municipi no disposi de policia 
local (Q 06789/2012). Sobre aquesta qües·
tió, la Llei ofereix diversos recursos per 
salvar aquesta mancança:

 associar·se amb altres municipis per 
prestar serveis de competència munici·
pals com ara el de policia local;

 dotar·se de guàrdies, vigilants, agents, 
algutzirs o similars, els quals tenen com·
petències per ordenar i regular el trànsit 
dins el nucli urbà, d’acord amb les normes 
de circulació (article 1 i 13 de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, reguladora de les 
policies locals);

 establir convenis de cooperació amb la 
Generalitat perquè els Mossos d’Esquadra 
puguin exercir, a més de les seves funci·
ons, les pròpies de les policies locals als 
municipis que no en disposin (article 12.5, 
punts b i c de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat·Mossos 
d’Esquadra).

 
Els ajuntaments poden 
demanar l’ajut de la 
Generalitat perquè els 
Mossos d’Esquadra 
sancionin infraccions 
de trànsit local

Amb tot, sovint és més recomanable tro·
bar una solució pactada al conflicte, atès 
el seu vessant privat. En aquest sentit, 
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l’Ajuntament, en la mesura de les seves 
possibilitats, ha d’intentar aclarir amb 
tots els afectats els interessos en joc, pri·
vats i públics, i convidar a valorar conjun·

tament quines mesures podrien ser con·
venients per satisfer a tothom de la manera 
més equitativa i justa possible.

Queixa 06789/2012

Segons planteja el promotor d’aquesta queixa, tot i que té concedit un gual i un contragual 
per entrar el vehicle al seu garatge, els veïns del davant no respecten el contragual. 
L’Ajuntament no els sanciona perquè no disposa de policia local.

El Síndic ha recordat a l’Ajuntament quines mesures pot prendre per suplir la manca de 
policia local al seu municipi i poder exigir el compliment de les seves disposicions.

Queixa 04954/2013

La persona interessada ha denunciat de manera reiterada davant l’Ajuntament que a la vorera 
del carrer de davant de casa seva, de cinc metres d’amplada, un veí aparca un vehicle de 
grans dimensions. Segons l’article 91.1 del Reglament de circulació, es considera perillós l’es-
tacionament quan el carrer queda reduït a menys de tres metres. L’Ajuntament, però, arxiva 
les denúncies perquè considera que no hi ha una infracció sancionable. No obstant això, els 
serveis municipals han fet gestions per solucionar el conflicte parlant amb els veïns afectats. 

El Síndic ha recordat a l’Ajuntament les seves competències en matèria d’ordenació del trànsit 
de vehicles en les vies urbanes. Així mateix, ha suggerit que s’intenti resoldre el conflicte per 
la via de mediació. 




