
    

 

BONA PRÀCTICA PER LA 
SOSTENIBILITAT 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 
sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Compartim places

Nom de 
l’organització: PARC Sharing

Breu descripció: La eina que hem desenvolupat permet 

compartir una plaça d’aparcament, quan és 

buida, entre particulars. A més a més, gràcies 

a la nostra tecnologia domòtica, tot el sistema 

funciona sense comandaments. 

Aquest sistema, a curt termini, té els següents 

impactes positius: disminució del trànsit 

d’agitació, dismunició de la necessitat de 

pàrquing al carrer i generació d’un ingrés 

extra pels particulars propietaris d’una plaça. 

A llarg termini, la digitalització dels pàrquings 

particulars ens permetrà donar segons usos a 

aquests espais. Per exemple: punts de càrrega 

elèctrica o magatzems per fer l’entrega del 

“last mile”, de forma còmoda i eficient, amb 

bicicleta o altres vehicles no contaminants.

Durada: Indefinida
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Beneficis: 

Objectius i línies 
d’acció del CCS:

Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat (CCS) va associada l’acció. Indiqueu només els números. 

2.4  
2.9  
3.3 
4.1 
4.2 
4.7 
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4.10 
7.2 
7.10 
8.3 
10.2

Més informació: https://www.parc.app/

x Ambientals x Socials x Econòmics

   

Indicador/s: En els últims 90 dies: 

- Hem omplert durant 1000 hores places que abans estaven buides. 

- Hem generat 700  € per a les comunitats de Veïns 

- Hem ajudat a disminuir el transit d'agitació que és el 19% de trànsit de la 

ciutat i per tant reducció de la contaminació acústica. 

Tenim incidència en la disminució de la necessitat de compra de 

comandaments de pàrquing. A Barcelona n'hi ha 600.000 aprox. amb les piles 

corresponents. 

A mitjà termini, els preus de l'app dependran de la contaminació de la ciutat 

a temps real.

 

Valors: Indiqueu els valors destacables de la Bona pràctica.

  2

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.parc.app/


    

2. Dades de l’organització

Nom de l’organització: PARC Sharing

Breu descripció:

PARC som una start-up que hem desenvolupat una apli per tal de 
compartir les places d’aparcament entre propietaris particulars i 
conductors de Barcelona. 
Instal·lem un sistema domòtic per tal d’obrir la porta del parking 

amb el mòbil. Però no només això. Fins aquí l'objectiu era 

relativament fàcil.  

En tot aquest procés i després d'assistir a moltes juntes de veïns, 

se'ns ha girat feina. 

A PARC, potser pequem d'innocents, però volem ser part d'un canvi. 

En la forma d'aparcar i en fer que una comunitat de veïns es posi 

d'acord de debò. Creiem que podem tenir incidència a nivell social, 

medioamiental i econòmic.  

 

Dades de contacte: C/Llacuna, 162 Barcelona Activa

931 251 157 // 633 286 897 

sandra@parc.app

https://www.parc.app/

!

 

 

 

Data de signatura del (CCS): Desembre 2012

3. Documents estratègics
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http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


    

Adjuntem els següents documents: 

- Què és PARC 

- Un Pla d’Actuació exemple 

- Links
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