
Guia mobiAPParc 



Interfície principal 
Aquesta imatge que tenim a l'esquerre, és la 
interfície principal de l'aplicació de mobiAPParc. 
 
Com podem apreciar, a la part central tenim el 
botó que ens permet iniciar una estança d'O.R.A. 
 
El següent botó que trobem és "Identificar tiquet 
físic", aquest ens permet reconèixer un tiquet 
d'aparcament que tinguem en físic, el farem servir 
al cas que l’entrada no ens ha llegit la matrícula i 
agafem tiquet físic. 
 
"Anul·lació de denúncies" ens permet anul·lar una 
sanció d'O.R.A. en cas que aquesta sigui anul·lable. 
 
Per acabar, si ens fixem que a la part superior 
esquerra tenim tres línies, ara anirem a veure la 
resta d'apartats de l'aplicació. 



Menú de la app 
Una vegada hàgim pitjat damunts les tres línies, ens sortirà 
un menú com el que tenim a la dreta: 
   -El primer que veurem és el nostre nom 
   -Inici: és la interfície principal 
   -El meu perfil: és on trobarem tota la informació del nostre 
usuari 
   -Notificacions: aquí podrem trobar les notificacions que 
rebrem de l'app 
   -Consum: en aquest apartat podrem veure el nostre 
històric i quant ens hem gastat 
   -Suport: surt informació sobre la SMAP 
   -Configuració: dins podem configurar uns quants 
paràmetres de l'app 
   -Ajuda: podrem trobar un poc d'informació sobre l'app i 
l'empresa 
   -"On és el meu cotxe?": ens dóna informació d'on tenim el 
cotxe (només O.R.A.) 
   -"QR vehicle pàrquing": aquí dins podrem trobar codi QR 
que ens pot ajudar a sortir de l'aparcament en cas que la 
lectura de matrícula falli. 



El meu perfil 

Dins el camp de “El meu perfil” podrem 
trobar les següents seccions: 
   -Dades personals: on podrem introduir les 
nostres dades com ara el nom, llinatges, 
DNI,... 
   -Targeta de crèdit: aquí dins podrem posar 
la nostra targeta que farem servir per pagar 
amb l’aplicació 
   -Vehicles: dins aquesta secció podrem posar 
els cotxes que farem servir per moure’ns i per 
tant faran servir l’app. 



El meu perfil > Dades personals 

Dins aquesta secció, podrem posar la nostra 
informació personal: 
     -Nom: el nostre nom de pila 
     -Primer cognom: el nostre primer cognom  
     -Segon cognom: el nostre segon cognom 
     -Document: indicar el tipus de document que 
farem servir per identificar-nos, o bé DNI o 
passaport  
     -Núm. Document: el número del document 
d’identificació 
     -Telèfon: indicar el nostre número de telèfon 
mòbil  

 
Per acabar, tenim els botons per guardar les 
dades introduïdes o per sol·licitar l’eliminació 
del nostre compte d’usuari. 



El meu perfil > Targeta de crèdit 

Dins la secció de “Targeta de crèdit”, introduirem 
la targeta que farem servir per pagar les 
operacions.  
 
Si no tenim una targeta guardada, no podrem fer 
servir l’app. 
 
Per començar a afegir la targeta, haurem de 
pitjar el botó amb forma de + situat a la part 
inferior dreta.  



El meu perfil > Targeta de crèdit 

A la part superior, el primer que podem veure es 
la informació del que costarà aquesta operació. 
El cost d’aquesta, com podem veure es de 0,00€. 
 
A continuació, tenim el camps on trobem els 
camps on tindrem que introduir les dades de la 
targeta. Just damunt els camps, podem veure 
tres icones petits informant de les targetes 
compatibles amb l’aplicació: VISA i MasterCard. 
 
Per acabar, a la part inferior trobem un resum 
amb les dades de la operació. 
 
Una vegada estiguin totes les dades introduïdes, 
farem clic a “Pagar”. 



El meu perfil > Targeta de crèdit 

Un cop introduïdes totes les dades i haver 
pitjat el botó de “Pagar”.  
 
Hi ha un sistema de seguretat que s’ha de 
confirmar tota operació de compra en línia a 
l’aplicació bancària de la targeta que s’ha fet 
servir, com podeu veure, jo he fet servir una 
targeta de La Caixa, per tant, hauria d’anar a 
l’aplicació de La Caixa i confirmar que estic 
fent aquesta compra.  



El meu perfil > Targeta de crèdit 

Una vegada acabada tota aquesta operació, 
tornarem a veure aquesta pantalla, però 
aquesta vegada, podem veure que ha 
aparegut la nostra targeta de crèdit. Per no 
mostrar molta informació d’aquesta, només 
sortirà la data de caducitat.  
 
A la dreta del tot de la targeta, podem veure 
una petita creu vermella, que serveix per 
poder eliminar la targeta de crèdit. 
 
I podem apreciar, que a la part inferior dreta ja 
no surt la icona amb el símbol + , ja que tenim 
la targeta afegida i només podem tenir una 
targeta per usuari.  



El meu perfil > Vehicles 

A l’última secció, podem trobar els vehicles. 
Aquí dins podrem introduir les matrícules dels 
vehicles que farem servir.  
 
Per fer-ho, pitjarem damunt el símbol + situat 
a la part inferior dreta.  



El meu perfil > Vehicles 

Ens demanarà unes quantes dades del nostre 
vehicle: 
   -Nom: és un nom per identificar el nostre 
vehicle 
   -Matrícula: és molt important introduir bé la 
matrícula del nostre vehicle, no s’ha de posar 
cap espai, ni guió o punt  
   -Predeterminat: dins l’aplicació podem tenir 
més d’un vehicle, marcant la casella de 
predeterminat, fa que el vehicle que la tingui 
activa, surti el primer 
   -Habilitar parking: aquesta opció habilita 
poder entrar a un aparcament de la SMAP per 
matrícula i no agafar tiquet físic 
 
Una vegada introduïdes totes les dades, 
simplement pitjar damunt “Guardar”. 



El meu perfil > Vehicles 

Un exemple seria el següent:  
   -Nom: blau (fent referència al color del 
cotxe) 
   -Matrícula: 1234AAA (la matrícula del cotxe 
en qüestió) 
   -Predeterminat: no marcat, ja que és un 
cotxe secundari 
   -Habilitat parking: no marcat, ja que només 
el faré servir per aparcar en zona blava 
 
Com a altres seccions, per acabar pitjarem 
“Guardar”.  



El meu perfil > Vehicles 

Quan hàgim guardat les dades del nou vehicle, 
tornarem a la pantalla anterior, on podrem 
veure que ja figuren els nostres vehicles: 
 -cotxe: el meu cotxe que té l’opció 
de “Predeterminat” activat 
 -blau: el cotxe que acab d’introduir i 
és el meu cotxe secundari 
 
Encara podem veure el botó per afegir més 
vehicles a la part inferior dreta, ja que podem 
tenir més d’un.  



El meu perfil > Vehicles 

Si volguéssim modificar les dades del nostre 
vehicle, simplement pitjarem damunt el 
vehicle que vulguem modificar les dades i 
veurem la imatge de l’esquerre.  
 
Com podem veure, tenim els camps Nom i 
Matrícula per modificar les que ja té. També té  
els camps Predeterminat i Habilitar parking, 
on podrem habilitar o deshabilitar aquestes 
opcions. A part, ha aparegut una opció nova, 
la d’“Eliminar vehicle”, amb la qual podrem 
esborrar el vehicle.  
 
I per acabar, a la part inferior tenim el botó 
per poder guardar les dades modificades. 



El meu perfil > Vehicles 

En el cas que eliminem el vehicle, just abans 
d’eliminar-lo ens apareixerà un missatge on 
ens demanarà una confirmació per eliminar el 
vehicle, dins aquest missatge podrem veure la 
informació d’aquest, el nom i la matrícula.  
 
Si s’elimina el vehicle, després es pot tornar a 
introduir sense cap problema.  



Notificacions 

A l’apartat de notificacions, podrem trobar 
totes les notificacions que ens aparegui a 
l’aplicació.  
 
Com a predeterminat, ens apareix a la 
pestanya de notificacions “Noves”. 



Notificacions 

Just al costat de la pestanya de les notificacions 
“Noves”, podem trobar les notificacions 
“Arxivades”.  
 
Dins les notificacions arxivades podrem trobar 
totes les notificacions que ja hàgim llegit. 



Consum 

Dins l’apartat de consum, podrem veure el 
total que duem gastat en un mes. S’organitza 
de la següent manera: 
   -Mes: com podem veure està al mes de 
maig, però podem anar passant de mes a mes 
pitjant damunt el mes que sortirà als costats, 
en aquest cas a l’esquerra de maig surt abril 
   -Estances: podem veure un resum de totes 
les estances que hem realitzat ordenades per 
tipus (aparcament, O.R.A., o sanció); entrada 
(data de l’estança); hora (a quina hora es va 
entrar); temps (durada de l’estança); i cost 
(total pagat per l’estança) 
   -Resum del mes: podem veure el total del 
mes, a part, a l’esquerre del total, podem 
veure que tenim l’opció d’enviar per correu el 
total gastat 



Consum 

Si el que volem és descarregar un tiquet en 
concret, bastarà en pitjar damunt aquest tiquet i 
veurem la imatge de la dreta, un resum de tota 
la nostra estança: 
   -Aparcament: aparcament on s’ha fet l’estança 
   -Entrada: hora i data d’entrada de l’estança 
   -Temps: durada de l’estança 
   -Matrícula: la matrícula del vehicle 
   -Estança: el cost de l’estança 
   -Total a pagar: el total que ens costarà aquesta 
estança en cas que s’apliqui un descompte 
   -Enviar el resum per mail: podem enviar el 
resum al nostre correu electrònic 
   -Tancar: si hem acabat de revisar la informació 
de l’estança, ja podem tancar i tornar al resum 
de tot el mes 



Consum 

En aquesta imatge, podem veure el meu 
consum del mes d’abril de 2021. En el meu 
cas, el mes d’abril he gastat en total 110,40€. 



Consum 

A la part superior dreta, podem trobar una 
opció per filtrar el tipus d’estances, ja siguin 
d’aparcament, O.R.A. O denúncies. 



Consum 

Si el que volem és descarregar el 
consum de tot un mes per 
exemple, quan pitgem damunt 
“Enviar resumen per mail” ens 
sortirà les imatges que veiem a 
l’esquerre, podem posar una data 
d’inici i una de final, d’aquesta 
manera podem treure les dades 
que vulguem. 



Suport 

Dins l’apartat de suport, podem trobar 
informació sobre l’SMAP, com per exemple el 
número de telèfon, correu per posar-nos en 
contacte i l’horari d’atenció al client de les 
oficines. 



Configuració 

A l’apartat de configuració, podrem configurar 
certs paràmetres de l’aplicació com per 
exemple:  
   -Rebre tiquet per mail: amb aquesta opció 
habilitada rebrem un mail amb el resum d’una 
estança immediatament l’hàgim finalitzat 
   -Idioma: podem configurar l’idioma d’entre 
Català, Castellà o Anglès 
   -Temps d’avis O.R.A.: és el temps que 
t’avisarà l’aplicació abans que t’acabi el tiquet 
d’O.R.A. 
 
A més a més, podem trobar la política de 
privacitat i les condicions d’ús, la versió de 
l’aplicació i per acabar, a la part inferior, 
podem tancar la nostra sessió. 
 



Ajuda 

Dins l’apartat ajuda, podrem trobar informació 
que ens pot resoldre els dubtes que tinguem 
sobre l’aplicació així com informació d’aquesta 
mateixa.  



QR Vehicles 

Dins la part del “QR vehicle 
aparcament” podrem trobar codis 
QR per a cada vehicle que tingui 
l’opció habilitada d’“Habilitar 
parking” a la configuració del vehicle 
a les dades personals.  
 
Aquest codi QR es farà servir en cas 
que a la sortida de l’aparcament no 
ens llegeixi bé la matrícula, puguem 
sortir amb aquest codi. 



Inici 

L’apartat Inici ens porta a la pantalla principal, 
la primera que veiem quan iniciem l’aplicació. 
Com ens indica a la part superior dreta, tenim 
una estança activa, si volem saber més sobre 
aquesta estança, pitjarem damunt aquesta. 



Estança aparcament 

Una vegada dins, podem veure tota la 
informació: 
   -Aparcament: Santa Pagesa 
   -Duració: el temps que duem dins 
l’aparcament 
   -Entrada: data i hora de l’entrada a 
l’aparcament 
   -Vehicle: les dades del nostre vehicle que 
hem fet servir per entrar a l’aparcament 



Escaneig tiquet físic 

Es podria donar el cas que a l’hora 
d’entrar a un aparcament no ens llegeixi 
bé la matrícula, per tant podem agafar 
tiquet físic i escanejar-lo amb l’opció 
d’“Identificar tiquet físic” que podem 
trobar a la pantalla d’Inici. 



Escaneig tiquet físic 

Una vegada escanejat el tiquet físic, ens demanarà 
quin vehicle hi ha dins l’aparcament perquè a 
l’hora de sortir, ho pugui fer per matrícula. Com 
podem observar, també hi ha unes dades de 
tiquet: 
   -Vehicle identificat: un desplegable on surten 
tots els nostres vehicles donats d’alta a l’aplicació, 
hem de triar el vehicle amb el qual hem entrat 
   -Tiquet: número d’identificació del tiquet 
   -Matrícula: la matrícula del vehicle 
   -Entrada: indica l’hora que es va treure el tiquet 
 
A la part inferior, ja ens apareixerà el botó per 
confirmar l’estança a l’aparcament.  
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