
PILOT

Park & Ride

Millorem la gestió de
l’estacionament a la xarxa 
de Rodalies de Catalunya

Per què?
La Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona promouen una prova pilot per millorar la gestió de 
l’estacionament per als vehicles de les persones usuàries del 
transport públic en certes estacions del Vallès Oriental, amb 
l’objectiu d’incrementar la disponibilitat de places i optimitzar-ne l’ús. 

Qui pot aparcar i quant temps?
En les places de l’aparcament d’enllaç només poden aparcar-hi els 
vehicles de les persones usuàries de la xarxa de transport públic 
durant el dia en curs. 

Quins dies i a quines hores?
Els dies laborables, de dilluns a divendres entre les 6 i les 20 h 
d’acord amb l’horari establert en cada senyal d’estacionament.

Normes de funcionament
Els vehicles han d’obtenir obligatòriament un tiquet digital gratuït 
amb l'aplicació mòbil Parkunload, i no es pot excedir el temps màxim 
d’estacionament establert. 
Per fer efectiu el tiquet d’estacionament, cal validar-lo a l’interior 
de l’estació o de  l’andana, tot seguint les instruccions de l’app.
Fora de l'horari establert als senyals es pot aparcar lliurement sense 
utilitzar aquesta aplicació.

Aparcament d’enllaç per a 
persones usuàries del 

transport públic

01
Estació de tren de Les Franqueses
 - Granollers Nord.

100 places exclusives d’aparcament d’enllaç per 
a persones usuàries del transport públic.

Descarrega’t l’app de PARKUNLOAD per 
obtenir un tiquet d’estacionament vàlid 
per a persones usuàries de la 
xarxa de transport públic.

02 Estació de tren de Cardedeu.
90 places exclusives d’aparcament d’enllaç per 
a persones usuàries del transport públic.



Primers passos
Com començar a utilitzar l’app Parkunload per estacionar 

als aparcaments d’enllaç en 3 senzills passos

L'app PARKUNLOAD està 
disponible gratuïtament a 
App Store o Google Play.
També pots fer-ho llegint el 
codi QR disponible en el 
senyal de la zona.
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Posa el teu número de telèfon i 
seguidament rebràs un codi de 
validació per SMS.

3
Has d’indicar la matrícula, marca i 
model, tipus de vehicle, etc.
Opcionalment, pots afegir-hi una foto 
per poder identificar-lo millor.
Pots registrar diversos vehicles.

Com funciona l’app?
Un cop t’hi has registrat, has d’obtenir un tiquet d’estacionament

Quan obris l’aplicació, es 
detectarà automàticament la 
zona on ets, i se’t mostrarà el 
temps màxim permès 
d’estacionament per al 
vehicle seleccionat.
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Prem “Iniciar estacionament” per 
obtenir un tiquet digital vàlid i 
no oblidis de validar-lo dins de 
l’estació o andana, seguint les 
instruccions de l’app.

3
Recorda prémer “Finalitzar 
estacionament” a l’aplicació.

Descarrega’t l’app

Registra-t’hi

Registra-hi el teu vehicle

Veure les condicions

Validar l’estacionament

Quan surtis de l’aparcament

Tens alguna incidència en l’ús 
de Parkunload? 

HELP.PARKUNLOAD.COM 
?

Només ho hauràs de fer el primer cop!


