
Davant els elevats nivells de contaminació atmosfèri-
ca, a partir de l’1 de gener de 2020 es restringirà la 
circulació dins la zona de baixes emissions (ZBE) 
de l’àmbit rondes de Barcelona dels vehicles més 
contaminants.

Amb la voluntat d’incentivar una mobilitat més soste-
nible, l’AMB està implantant una xarxa de zones 
d’aparcament gratuïtes per a l’usuariat del trans-
port públic. 

Es basa en el concepte estès a Europa de Park&Ride 
(P+R), que aposta per la combinació del vehicle 
privat i el transport públic per accedir al centre 
metropolità. Aquí s’anomena “Aparcament d’inter-
canvi”.

El Papiol serà el quart municipi que incorporarà una 
zona de pàrquing a la xarxa metropolitana d’Aparca-
ment d’intercanvi, integrada �ns ara de manera 
pionera per Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí 
i Castelldefels. 

Fem-ho en Clau Papiol,
obrim-nos al futur!

Funcionament del servei

Aparcament 
d’intercanvi

Descarregueu-vos l’aplicació 
i registreu-vos a P+R

1
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Aparqueu el vehicle i inicieu 
el servei amb l’aplicació

Viatgeu amb transport públic

Finalitzeu el servei des de 
l’aplicació i allibereu la 
plaça d’aparcament

Més informació:
Telèfon: 930 333 333 (de dilluns a divendres de 8 a 20 h)
Web: www.amb.cat/aparcamentsintercanvi 

mou-te en transport
públic.

Apro�ta la zona per a 
residents al pàrquing de 
l’estació i...

Demana
gratuïtament l’adhesiu
a l’Ajuntament.

Novetats a l’estació
de Renfe del Papiol

Novetats a l’estació
de Renfe del Papiol,
per a l’usuariat del

transport públic

DESCARREGUEU L’APP
APARCAMENTS D’INTERCANVI P+R

Em moc en
Clau Papiol

Més sostenibilitat

Menys
xoc climàtic

Per una mobilitat 
més sostenible

A partir de desembre de 2019, 
al pàrquing de l’estació de 
Renfe del Papiol, hi haurà una 
zona on només podran 
estacionar les persones que 
s’hagin registrat a l’aplicació 
“Aparcaments d’Intercanvi 
P+R”.

Durant 24 h consecutives. 

Al pàrquing de l’estació de 
Renfe del Papiol, a més, hi 
haurà una zona verda 
reservada a residents. 

Hi podran aparcar
exclusivament aquells turismes 
que disposin del distintiu
Clau Papiol.

De dilluns a divendres
de 5 a 23 h

Excepte usuaris
autoritzats

De dilluns a divendres
de 5 a 23 h

Excepte vehicles amb
distintiu Clau Papiol

Em moc en
Clau Papiol



Menys
residus

Més
sostenibilitat

Menys xoc
climàtic

Pensem globalment, actuem localment

Fem-ho en Clau Papiol, 
obrim-nos al futur!

Com s’ordenarà a partir d’ara l’estacionament a l’estació?
Hi haurà 3 zones d’estacionament gratuït:

 1 Zona CP (verda): cal que el vehicle dugui l’adhesiu CP 
(Clau Papiol) perquè es pugui comprovar que esteu

  autoritzats a estacionar en aquesta àrea.
 2 Zona P+R (blava): cal utilitzar l’App P+R.
 3 Zona de lliure estacionament (no regulada): sense 

requisits.

Com em bene�cia enganxar al meu vehicle el distintiu CP?
Amb l’adhesiu, podreu aparcar a qualsevol de les zones de 
l’estació: verda, blava (si utilitzeu l’App) o lliure.
Heu d’enganxar l’adhesiu al vidre del vostre vehicle, a un lloc 
visible, preferentment al darrere. 

Si no tinc el distintiu, on puc aparcar?
1. A la zona blava (si utilitzeu l’App).
2. A la lliure.

Si no utilitzo l’App, on puc aparcar?
• Si teniu distintiu CP: a la zona verda o a la lliure.
• Si no teniu distintiu: només a la lliure.

Quan comenci a funcionar l’App, durant els primers
dies, a l’estació hi haurà personal de l’AMB per
informar-vos-en.
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BARCELONA

FAQS (Preguntes freqüents)

Em moc en
Clau Papiol

P+R P+R P+R P+RP+R

Estació Zona exclusiva per a vehicles
amb distintiu Clau Papiol

Zona P+R

Antiga carretera comarcal (C-1413z)

Zona de
lliure

estacionament

Aquesta zona
s’arranjarà

properament


