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L’apparkB es consolida en el seu primer any
d’existència
»

El dia 13 s’iniciarà una campanya de difusió amb banderoles, OPIS i informació
als parquímetres, amb la intenció d’arribar a més gent i fer-los més fàcil
l’aparcament a la ciutat

»

La gran acceptació de l’aplicació queda reflectida amb els gairebé 650.000
tiquets expedits quasi 45.000 usuaris registrats durant el primer any, el que
suposa una mitjana de més de 4.000 tiquets diaris

L’apparkB està cada vegada més consolidat entre els ciutadans de Barcelona i les seves
xifres d’ús continuen creixent a un molt bon ritme: actualment s’emeten més de 4.000 tiquets
diaris, el que representa un 6% del total de tiquets expedits a l’AREA. Amb l’objectiu d’arribar
a emetre el 10% dels tiquets, es posarà en marxa a partir del 13 d’octubre una campanya de
difusió de l’aplicació, per arribar a més gent i facilitar als ciutadans l’aparcament dels seus
cotxes.
En aquest sentit, es penjaran per tota la ciutat més de 400 banderoles amb la imatge de
l’apparkB, s’instal·laran 100 OPIS (espais de publicitat al carrer) i hi haurà presència a
pantalles LED a les principals entrades de la ciutat. També s’han produït 50.000 fulletons que
seran repartits pels vigilants d’AREA i els 1.000 parquímetres d’AREA blava es revestiran
amb vinils informatius, on s’inclourà un codi QR per descarregar l’app. En aquests
parquímetres és on es concentra el 80% de l’activitat de l’aplicació. També es dóna als
usuaris la possibilitat que coneguin altres aplicacions no municipals que tenen un
funcionament similar a l’apparkB, a través de la web www.areaverda.cat/operar-amb-el-movil.
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Un any d’apparkB
El passat 1 de setembre va fer un any des de la posada en marxa de l’apparkB. Durant
aquest primer any, l’aplicació s’ha convertit en una eina molt útil per als ciutadans de
Barcelona i prova d’aquesta gran acceptació són els gairebé 650.000 tiquets d’AREA
expedits durant aquest període de temps, sent el de juliol el mes que més tiquets es van
emetre, amb un total de 93.850. Aquestes dades s’han de valorar tenint en compte que una
gran part d’AREA verda i d’AREA blava no està operativa els caps de setmana i que el mes
d’agost també han estat lliures de pagament.

Tiquets expedits
Setembre 13

Octubre 13

Novembre 13

Desembre 13

Gener 14

Febrer 14

12.106

26.773

35.550

42.124

51.327

57.789

Març 14

Abril 14

Maig 14

Juny 14

Juliol 14

Agost 14

66.288

71.417

84.757

80.334

93.850

14.322

A més, s’han comptabilitzat més de 80.000 descarregues entre iPhone i Android, i compta
amb gairebé 45.000 usuaris registrats. Amb una nota del 8,9, l’apparkB és una de les apps
millors valorades a la pàgina web www.apps4bcn.com, que recopila les millors aplicacions
per a mòbil per viure Barcelona, tant en les categories de Smart City i de Transport i Trànsit,
com en el rànquing global.
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Funcionament de l’aplicació
L’usuari es pot registrar a l’aplicació des del mateix telèfon mòbil, una vegada se l’hagi
descarregat o a través de la web www.areaverda.cat. Una vegada registrat, L’apparkB li
permetrà pagar pel temps real d’estacionament a través del mòbil, sense necessitat d’anar al
parquímetre i podrà renovar el temps d’aparcament també des del mòbil. A més, es pot
consultar de manera senzilla a la zona d’usuari tots els moviments, realitzar tràmits i accedir
als abstractes.
El funcionament de l’app és molt senzill. Un cop al lloc de l’estacionament, l’usuari únicament
ha d’indicar la matrícula del vehicle i el color de la plaça on aparca. El sistema localitza la
seva posició mitjançant el GPS del mòbil i automàticament aplica la tarifa corresponent al tram
on es troba estacionat. Fet això, l’usuari ha de confirmar l’estacionament amb l’acció “Iniciar”, i
quan vulgui treure el cotxe de l’aparcament haurà de finalitzar el servei activant “Finalitzar”.
Una vegada fet això, la informació de l’usuari es transmet i s’emmagatzema al núvol, de tal
manera que el vigilant d’AREA pot accedir en tot moment mitjançant la seva PDA als tiquets
generats amb l’apparkB, i comprovar de manera segura si el cotxe està ben estacionat. En
aquest sentit, el sistema ofereix als usuaris les màximes garanties d’ús, ja que els processos
de comptatge de temps estan certificats per Catcert, i el pagament amb tarjeta compleix amb
l’estàndard de seguretat PCI DSS.

