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NORMATIVA ÀREA DUM

Les àrees DUM estan regulades a la següent normativa municipal:

• Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers

• Reglament del servei d’estacionament regulat en via pública

Els principals aspectes a tenir en compte són els següents:

Vehicles autoritzats: Vehicles reglamentàriament  autoritzats  per  a  fer  transport  de
mercaderies o  vehicles comercials o industrials, degudament identificats, i que efectuïn
en  el  lloc  d’estacionament  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies  o
materials relacionats amb la seva activitat.

Horari  de  funcionament:  Depèn  de  la  ubicació  de  l’àrea  DUM,  s’indica  al  senyal
vertical corresponent. Pot ser de 8 a 14h i de 16 a 20h, de dilluns a dissabte, o bé de 8
a 20h de dilluns a divendres i els dissabtes de 8 a 14h. Existeixen tres àrees DUM al
voltant del Mercat de Sant Carles en què l’horari és de dilluns a divendres de 8 a 21h, i
els dissabtes aquelles àrees DUM funcionen com a àrea blava.

Temps màxim d’estacionament :30 minuts, improrrogables.

Validació  telemàtica  obligatòria,  a  través  de  l’aplicació  per  a  dispositius  mòbils
«AparcarE».
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REGISTRAR-SE A L’APLICACIÓ

Un cop descarregada l’aplicació des de Google Play o l’App Store, cal donar accés a la
nostra ubicació. És important tenir instal·lada la darrera versió que és la més estable.

El  registre  és  realitza  a  través  de  la  pantalla  d’inici  de  l’aplicació,  des  del  botó
«Registra’t». S’accedirà al formulari on caldrà emplenar totes les dades.

Fent click al botó «Enviar», es validaran les dades i si tot és correcte ja estarem donats
d’alta com a usuaris.
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CONFIGURACIÓ DE L’APLICACIÓ

Un cop registrats i accedint a l’aplicació amb el nom d’usuari i contrasenya, s’accedeix
a la pantalla d’inici. Seleccionant el botó dret de la part inferior, s’accedeix al compte
d’usuari on podem configurar diferents paràmetres de l’aplicació:

 Idioma
 Gestió de les notificacions. En aquest apartat podem indicar si volem rebre una

còpia del tiquet per correu electrònic o que l’aplicació ens avisi de la fi del temps
d’estacionament 5 minuts abans, entre d’altres aspectes.
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REGISTRAR UN VEHICLE

Per poder obtenir un tiquet és imprescindible registrar primer el vehicle. El procediment
és ben senzill, des de la pantalla del compte personal cal seleccionar l’opció «Afegir
vehicle». Només haurem d’omplir el formulari que ens apareixerà, indicant el tipus de
vehicle,  model  o  matrícula,  i  també el  nom o «àlies»  amb el  que  l’identificarem a
l’aplicació. És molt important introduir les dades correctament per tal que els tiquets que
anem traient s’associïn a la matrícula del nostre vehicle.

Un cop introduïdes totes les dades requerides, només caldrà guardar les dades i el
vehicle quedarà registrat. A partir  d’aquest moment ja podrem obtenir tiquets d’àrea
DUM.
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OBTENIR UN TIQUET D’ÀREA DUM A TRAVÉS 
DEL CODI QR DEL SENYAL

Un cop registrats  a  l’aplicació  com a usuaris,  i  després de donar  d’alta  el  vehicle,
podrem obtenir tiquets d’àrea DUM cada vegada que estacionem en aquestes zones
per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega, recordant que el temps màxim
permès d’estacionament en una àrea DUM és de 30 minuts, improrrogables.

La manera més senzilla és a través del codi QR que hi ha a cada senyal d’àrea DUM,
essent fonamental llegir el QR de l’àrea on estem estacionats i no en cap altre, ja que
cada  zona  té  un  codi  específic.  Els  passos  a  seguir  es  mostren  en  les  següents
imatges:

1 2 3
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4 5 6

1. Pantalla principal: Selecció del vehicle i de la subzona.
2. Selecció d’àrea DUM
3. Es desplega el mapa d’àrees regulades de Granollers. Caldrà fer click a la icona de

QR situada a la part superior dreta de la pantalla.
4. S’obre la càmera i s’haurà de situar el codi QR del senyal dins de l’àrea d’escaneig.
5.  En aquest  moment  s’habilita  la  possibilitat  d’obtenir  un  tiquet,  seleccionant  els

botons «+» o «Max», indistintament.
6. S’estableix un termini d’estacionament màxim de 30 minuts des del moment en què

obtenim el tiquet. Únicament caldrà seleccionar l’opció «Obtenir tiquet».
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OBTENIR  UN  TIQUET  D’ÀREA  DUM
MITJANÇANT GEOPOSICIONAMENT

Una  manera  alternativa  per  obtenir  un  tiquet  d’àrea  DUM  és  a  través  del
geoposicionament gràcies al mapa de l’aplicació. Aquest mètode és molt útil en cas de
problemes  de  lectura  del  codi  QR,  tot  i  que  cal  vigilar  molt  bé  en  seleccionar
exactament l’àrea DUM en què es troba el vehicle.

Per això els dos primers passos seran exactament iguals que en el cas d’obtenció per
QR, però un cop es mostri el mapa d’àrees regulades caldrà posicionar-lo exactament
en l’àrea DUM en què es trobi el nostre vehicle.

D’entrada, si tenim autoritzat el permís per obtenir la nostra ubicació el mapa es situarà
allà on ens trobem. Mirarem si a la part inferior de la pantalla apareix el text «Zona
DUM», això voldrà dir que estem correctament posicionats.

En  cas  de  no  aparèixer,  pot  ser  perquè  la  ubicació  que  donen  els  sistemes  de
posicionament té un cert marge d’error i en aquest cas caldrà que movem el mapa fins
que ens ubiquem exactament en l’àrea DUM on hem estacionat el vehicle. Per fer això
es pot ampliar el mapa i moure’l fins que estiguem situats a sobre de la nostra àrea
DUM (de color verd en el mapa). És important que ens situem en l’àrea DUM en què
tenim el vehicle i no en cap altra, ja que l’estacionament ha de quedar correctament
associat  a  l’àrea  DUM.  Si  tenim  dubtes  de  si  estem  correctament  ubicats  podem
seleccionar la icona de posicionament, de la part superior esquerra de la pantalla, i
repetir el procés.

Un cop correctament ubicat el punter del mapa, es selecciona el botó «Zona - DUM» i
l’aplicació ens permetrà obtenir el tiquet, seguint en el mateix punt que la imatge 5 de
l’apartat anterior (obtenció per QR).
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DESAPARCAR UN VEHICLE

Un cop tinguem el tiquet d’àrea DUM, aquest es mostrarà per pantalla i ens apareixerà
un compte enrere del temps que encara tinguem disponible. Si quan s’hagin acabat els
treballs de càrrega i descàrrega encara tenim temps pendent,  podem desaparcar el
vehicle.
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CONSULTAR L’HISTORIAL DE TIQUETS

Des de la pantalla principal de l’aplicació, seleccionem la icona del nostre compte i dins
d’allà podem consultar l’historial de tiquets que haguem obtingut.
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