
 

LES PLACES D'APARCAMENT PER A RESIDENTS DE BARCELONA CANVIEN 

DE VERD A BLANC, COM RECOMANA LA SÍNDICA DES DE L’ANY 2014 

 Aquesta recomanació, acceptada per l’Ajuntament, responia a les queixes 

dels ciutadans que erròniament aparcaven el vehicle a la zona reservada per a 

residents perquè no hi havia cap diferenciació. 

 Vilà demana des de l’any 2014 “la valoració, per tota la ciutat, d’un canvi de 

color que no sigui el verd per diferenciar les zones d’estacionament exclusives 

per a residents de les compatibles amb no-residents”.  

Barcelona, 3 de maig del 2018 – Des del dilluns 30 d’abril, les places d'aparcament que 

hi ha reservades per als residents de Barcelona canvien de color. Fins ara, les zones 

delimitades per als veïns eren de color verd, cosa que podia confondre a la resta 

d'usuaris amb una zona verda. A partir d'ara seran de color blanc amb unes lletres 

pintades que posarà 'resident' per tal de diferenciar-ho de la resta d'aparcaments 

gratuïts.  

Aquest és un canvi que ha demanat la Síndica de Greuges de Barcelona en reiterades 

ocasions des de l’any 2014. Aquesta recomanació, acceptada per l’Ajuntament de 

Barcelona, responia a les queixes dels ciutadans de la ciutat comtal o altres poblacions 

que erròniament aparcaven el vehicle a la zona reservada per a residents perquè no hi 

havia cap diferenciació. Fins ara molts dels cotxes confonien aquestes zones exclusives 

amb una zona verda, en què s'hi pot aparcar qualsevol vehicle tot i que la tarifa varia 

segons la zona. 

Concretament, Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, recomana des 

de l’any 2014 “la valoració, per tota la ciutat, d’un canvi de color que no sigui el verd 

per diferenciar les zones d’estacionament exclusives per a residents de les 

compatibles amb no-residents”. Vilà conclou que “d’aquesta manera serà més 

entenedor i evitarà confusions”.  

Els veïns seguiran tenint un comprovant horari, ja sigui amb un tiquet del parquímetre 

o digitalment amb l'aplicació de mòbil, quan el conductor del cotxe ha pagat els 20 

cèntims que costa al dia utilitzar aquestes places d'aparcament. Aquesta setmana han 

començat a pintar les primeres places de la Vila de Gràcia amb l’objectiu de seguir per 

les altres cinc zones d'aparcament reservat exclusivament per a veïns: al nucli antic de 

Sarrià, al Born, a la Barceloneta, al Camp de l'Arpa i a El Carmel. Aquestes zones estan 



ubicades en carrers en què és difícil estacionar i, d'aquesta manera, es limita un 

nombre determinat d'aparcaments per a veïns.  

Les zones exclusives per a veïns també tenen un horari que en la majoria de casos és 

de 8 del matí a 8 del vespre cada dia. Fora d'aquestes hores, qualsevol vehicle també hi 

pot estacionar, excepte les places del Born i la Barceloneta en què l'horari de regulació 

és de 24 hores i, per tant, només els veïns poden fer-les servir. Si bé l'empresa 

contractada ha començat per les places del nucli antic de Gràcia, es preveu que es 

repintin progressivament la totalitat de les places de les sis zones de Barcelona. Aquest 

canvi de color no comportarà cap canvi en els usos d'aquestes places ni tampoc es 

modificarà el nombre d'aparcaments disponibles. 


