
L’Aparcament eficaç



 | PRESENTACIÓ

AparcApp neix de la iniciativa d’un grup de professionals de diferents sectors, però tots ells amb 
interessos comuns en el món de la innovació tecnològica, entorns 2.0, sistemes d’informació 
mòbil,...

Analitzant el dia a dia de la ciutat, les problemàtiques d’aparcament, els moviments vehiculars en 
l’interior de les poblacions, detectem una sèrie de carències i problemàtiques que creiem que són 
susceptibles de millora, per tal de fer més fàcil les tasques diàries del ciutadà:

•	 Mobilitat	complexa, en gran part deguda a l’ampli parc automobilístic de la ciutat i que 
s’accentua en les hores puntes.

•	 Dificultats	d’estacionament, sobretot en les àrees centrals, que coincideixen amb les 
zones de més volum comercial. Aquestes dificultats generen encara més moviments de 
vehicles, suposant més complicacions a l’hora de moure’s per la ciutat.

Actualment a trobem 3 tipus diferents de zones d’estinades a l’aparcament a peu de carrer:

•	 Zones	 d’aparcament	 tradicional, situades en tota la població, no suposen cap cost 
addicional.

•	 Zones	 Blanques	 o	 d’aparcament	 gratuït, tampoc suposen cap cost addicional per 
l’usuari, i estan situades en una segona línia, però a una certa proximitat de les àrees 
comercials.

•	 Zones	Blaves	o	d’aparcament	regulat, amb cost addicional però més properes a les 
àrees cèntriques i comercials. La seva raó principal és afavorir la rotació de vehicles per 
tal de facilitar l’accés a tots els vehicles.

Considerem que les Zones Blaves poden tenir una sèrie d’inconvenients que poden complicar el 
seu ús i consideració:

-        Càlcul previ del temps d’estacionament per part de l’usuari

-        No disposar de diners en metàl·lic

-        Error de lectura de targetes de crèdit

-        Tiquet correcte però amb algun problema de visibilitat

-        Problemes o averies de l’expenedor de tiquets

-        Incidències del revisor amb usuaris descontents

-        Angoixa de l’usuari en veure que se li està acabant el temps d’aparcament

-        L’impacte negatiu que pot suposar una denúncia



Analitzant aquestes problemàtiques, hem decidit crear una solució que en gran part ens permeti 
resoldre-les, i si més no, fer molt més fàcil la vida diària de l’usuari de vehicles. Hem decidit crear 
AparcApp:

Una eina que gestiona l’aparcament d’una manera eficaç, una aplicació mòbil que informa de 
l’estat d’ocupació de les zones d’aparcament regulat i que ofereix un sistema de pagament ajustat 
al temps real d’estacionament.

Un instrument que permet planificar amb temps l’estacionament del vehicle, consultar un mapa 
amb l’estat en temps real dels aparcaments del municipis, i un cop ja ha estacionat, permet activar 
el pagament de les zones d’aparcament regulat, des del seient del vehicle, sense necessitat de 
desplaçament fins el parquímetre per introduir monedes o targeta, sense haver d’avançar diners, 
perquè AparcApp permet pagar per només el temps real que es fas ús del servei d’aparcament 
regulat.

 | EXPLICACIÓ

AparcApp és una aplicació mòbil disponible de manera gratuïta, per dispositius Apple i Android.

AparcApp és una eina de servei al ciutadà, que permet al ciutadà conèixer en qualsevol moment 
quin és l’estat dels diferents aparcaments de la ciutat:

• Zones Blanques o d’aparcament gratuït

• Zones Blaves

• Pàrquings

AparcApp és un instrument de gestió de l’aparcament, des d’on es podrà procedir al pagament de 
les zones d’aparcament regulat.

AparcApp és un aplicatiu totalment transparent, on tant l’usuari com l’òrgan gestor poden consultar, 
en temps real i en tot moment, quin és registre d’usos.

AparcApp és una solució que permet obtenir d’una manera àgil informació estadística periòdica, 
per poder analitzar quin és el tipus d’us, hores de màxima mobilitat, valors de rotació, moviments 
entre territoris,...

AparcApp és totalment compatible amb totes les ciutats i els diferents sistemes existents 
d’aparcament regulat.

AparcApp ofereix la repercussió mediàtica que suposa adoptar un sistema revolucionari d’informació 
i gestió de l’aparcament.

Tot	i	que	un	dels	principals	usos	que	ofereix	AparcApp	és	la	gestió	i	pagament	de	les	zones	
d’aparcament	regulat,	l’aplicació	és	totalment	universal,	i	qualsevol	usuari	sense	cap	registre	
previ	i	sense	haver	d’abonar	cap	quantitat,	pot	disposar	de	la	part	d’informació	d’estat	dels	
aparcaments	en	temps	real.



 | GESTIÓ I PERSONALITZACIÓ LOCAL

Posem a disposició de l’organisme gestor una una eina web específica, des d’on es podrà portar, 
de manera totalment independent, la gestió personalitzada de les diferents zones d’aparcament, i 
la seva operativa diària:

·         Crear-ne de noves

·         Modificar les que ja estan creades

·         Establir si són o no de pagament

·         Marcar horaris de funcionament

·         Modificacions puntuals

·         Variacions de preus

·         Consulta de registres i estadístiques

·         Accés a tota la informació generada

 | SATISFACCIÓ DE L’USUARI

AparcApp ofereix una sèrie de millores, que fan que l’experiència d’ús del ciutadà, sigui molt més 
satisfactòria que no pas amb el sistema tradicional:

• Informació en temps real de quin és el nivell d’ús dels diferents sistemes d’aparcament, 
permetent d’aquesta manera una planificació prèvia per tal d’evitar voltes innecessàries.

• Exactitud pel que fa al pagament de les zones d’aparcament regulat. El ciutadà ja no ha de 
fer un càlcul previ de quin serà el temps necessari.

• És pràctic i ràpid, des del vehicle, només prement un botó de l’aplicació, i sense haver 
d’anar al parquímetre a retirar el tiquet.

• Avís de proximitat del temps màxim d’estacionament per tal de que l’usuari pugui procedir 
a retirar el seu vehicle, abans de rebre una possible sanció.

• Gestió de flota de vehicles, ideal per a empreses o famílies amb més d’un vehicle, oferint 
també la possibilitat de generar una factura agrupant els diferents usos mensuals de 
l’aplicació.

• Implicació ciutadana, ja que un dels elements informatius de l’estat dels aparcaments és 
el propi usuari.

 

 | SATISFACCIÓ DEL COMERCIANT

Adoptar AparcApp és una aposta per les zones d’aparcament regulat, les principals valedores de la 
rotació de vehicles en les zones comercials.

AparcApp també disposa d’un solució específica per comerciants que els permet generar tiquets 
de regal de crèdit d’aparcament pels seus clients, i d’aquesta manera, facilitat encara més l’accés al 
seu producte i negoci.



Hi ha una sèrie d’elements que fan que AparcApp pugui arribar a ser una eina imprescindible pels 
comerciants:

•	 Simple	i	pràctic, els tiquets de regal es generen d’una manera senzilla, des de qualsevol 
dispositiu amb accés web.

•	 Sense	mínim	de	consum, no hi ha obligació d’un consum mínim mensual.

•	 Regal	flexible, no existeix una quantitat fixa de regal per cada tiquet, el comerciant pot 
escollir lliurement segons les seves necessitats.

•	 Control	de	la	despesa, en tot moment i a través d’un portal web dedicat i específic, on 
podrà consultar tots els tiquets generats.

•	 Campanyes	comercials, facilita la creació de campanyes per part d’una agrupació de 
comerciants, amb la possibilitat de crear tiquets per la seva impressió i regal.

•	 Relació	ajuntament	–	comerciants, l’aposta per un sistema de rotació de vehicles és 
l’aposta pel comerç de proximitat. L’ajuntament pot incentivar campanyes comercials 
regalant crèdit d’aparcament sense suposar cap inversió, ja que exerceix la titularitat de 
les zones d’aparcament regulat.

•	 Geolocalització	comercial, oferint anuncis mitjançant pop up, quan es detecta un usuari 
amb el servei actiu, proper a algun comerciant que ha adaptat el sistema, i regala crèdit 
d’aparcament.

 | QUE MÉS OFEREIX AparcApp?

Un accés web als òrgans públics o privats corresponents, per tal de que puguin oferir informació 
de les diferents zones d’aparcament no regulat i dels pàrquings soterrats disponibles a la ciutat. 
En aquests darrers hi hauria la possibilitat d’estudiar una possible automatització del sistema.

AparcApp també és una eina que aposta per la relació entre ciutats i facilita la mobilitat inter-territorial 
dels usuaris de diferents poblacions que hagin adaptat el sistema. A més permet analitzar quins 
són els fluxos de moviment, i detectar poblacions d’origen dels usuaris forans. Aquesta informació 
podria arribar a servir per realitzar accions comercials acotades a les ciutats de provinença.

AparcApp suposa un doble compromís amb el medi ambient, per una banda, i gràcies a la informació 
d’estat d’aparcaments, l’usuari pot planificar el seu trajecte i evitar d’aquesta manera participar en 
les complicacions de trànsit, per tant hi hauria menys emissions de gasos del motor del vehicle i es 
contaminaria menys; per l’altra, l’adopció del sistema podria suposar una reducció del consum de 
paper dels tiquets.

Implementar el sistema té un cost molt econòmic. L’única inversió econòmica que hauria d’afrontar 
la ciutat seria la de dotar els seus revisors d’un terminal mòbil android equipat amb tecnologia 
NFC i amb connexió de dades activada. Aquest tipus de terminals tenen un cost unitari d’uns 200 
€. En cas gaudir de bonificacions amb la companyia de telefonia habitual aquest preu podria ser 
sensiblement inferior.
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