
LA SÍNDICA RECOMANA L’ÚS DE MÉS SÍMBOLS I 

PICTOGRAMES EN ELS SENYALS DE TRÀNSIT DE 

BARCELONA PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ 
 

Un ciutadà que viu a Catalunya va presentar una queixa on reclamava que li fos 

retirada una sanció per aparcar sense comprovant horari a l’àrea verda perquè els 

senyals estaven escrits únicament en català 

La defensora dels barcelonins creu que cal superar la barrera dels idiomes per 

evitar i prevenir qualsevol situació d’indefensió de cap ciutadà o visitant 

Vilà diu que el foment del català per part de l’Ajuntament és una mesura equitativa i 

no pot ser considerat un motiu per no complir les normes de trànsit 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recomana a l’Ajuntament l’ús 

de més símbols en els senyals de trànsit de la ciutat per facilitar-ne la comprensió dels 

ciutadans. Vilà ha emès aquesta recomanació en un informe recent arran d’una queixa 

presentada per un ciutadà multat per aparcar sense tiquet a l’àrea verda i on reclamava 

que li fos retirada la sanció perquè els senyals només estaven escrits en català. La decisió 

de la defensora dels barcelonins també defensa el foment del català i conclou que només 

es facin servir inscripcions aclaridores en els dos idiomes oficials excepcionalment i quan 

sigui imprescindible.  

La síndica creu que els senyals de trànsit han de ser força evidents i han d’incorporar la 

simbologia complementària necessària per superar la barrera dels idiomes per tal d’evitar i 

prevenir qualsevol situació d’indefensió dels ciutadans o visitants, tant dels espanyols que 

no resideixen a Catalunya com dels estrangers que viuen o estan de pas per Barcelona  

El ciutadà multat, que resideix a Catalunya, va ser sancionat per haver estacionat en un 

punt de l’àrea verda sense el comprovant horari. El 24 de desembre del 2010, Vilà va 

admetre a tràmit una queixa d’aquesta persona que al·legava l’obligació de senyalitzar els 

senyals també en castellà en base a la Llei de Seguretat Viària (LSV) i el Reglament de 

Circulació.  



Senyalització entenedora 

Per la seva  banda, el consistori assegura que el català és una llengua espanyola, oficial a 

Catalunya, i amb les senyalitzacions existents es dóna compliment a allò que es disposat 

en la LSV. La posició municipal va més enllà i defensa que, tot i que la sentència del 

Tribunal Constitucional anul·la el mot “preferent” de l’Estatut de Catalunya, “no modifica 

cap llei anterior ni l’asseveració del mateix Estatut que afirma que el català és la llengua 

d’ús normal en les administracions”. 

Després d’examinar la documentació presentada pel presumpte infractor i l’Ajuntament, 

així com la normativa aplicable, la síndica va decidir desestimar la queixa perquè l’usuari 

no nega haver comès la falta, ni al·lega indefensió pel desconeixement de la llengua; és a 

dir, no diu que el senyal no fos intel·ligible, i només qüestiona la forma com estava 

indicada l’obligatorietat de pagar. Segons Vilà, “el ciutadà no va patir cap greuge perquè 

els senyals de l’àrea verda són prou entenedors, el text és escàs i no pot causar 

indefensió”. Els parquímetres, a més, incorporen les normes de funcionament en els dos 

idiomes. 

La Sindicatura afegeix que la llengua dels senyals no és una finalitat en si mateixa, sinó 

un suport a la seguretat viària. Vilà reitera que la comunicació en un senyal s’estableix 

mitjançant pictogrames. “Si aquests van acompanyats o no d’un text, és una qüestió 

supèrflua, ja que el pictograma per si sol ha de ser suficientment clar sobre allò que vol 

comunicar”, diu la defensora dels barcelonins.    

Sobre la qüestió idiomàtica, l’Estatut estableix que el català és la llengua pròpia de 

Catalunya. A més, la normativa municipal indica que la retolació i la senyalització viària 

que depengui de l’Ajuntament de Barcelona ha de figurar preferentment en català, sense 

perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària. En el seu 

informe, la síndica també conclou que el foment de la llengua catalana per part de 

l’Ajuntament és una mesura equitativa i no pot ser considerat un motiu per no complir les 

normes de trànsit si aquestes són prou evidents. 


