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Targetes Comerç per a La Zona Blava

L'ACSSAB té un acord preferent de compra de targetes comercials 
pels establiments associats a l'agrupació, perquè es puguin regalar als 
clients i fomentar les compres afavorint l'aparcament, amb aquests 
avantatges: 

Targetes Comercials ZONA BLAVA 
Lot de compra de 200 targetes de 30 minuts 

 
SOCI ACSSAB NO SOCI 

Descompte 55% 45% 

Preu lot 27,00 € 33,00 € 

Preu Unitari 0,14 € 0,17 € 

Preu Públic 0,30 € 

Procediment per realitzar la compra: 

1. Sol·licitar els lots de targetes indicant el nom de l'associació de 
comerciants, població i quantitat de targetes a l'e-mail: 
sertec@eysaservicios.com. 

2. Fer transferència per l'import corresponent al compte de BBVA:  
ES81 0182 2325 0902 0402 3966 

3. Enviar el comprovant de transferència a l'e-mail anterior. 

EYSA (l’empresa concessionària) enviarà les targetes en uns 15 dies, 
amb el rebut corresponent (el preu és una taxa i està exempt d'IVA). 

 

 
Targeta Comerç: val per 30 minuts amb caducitat indicada. 

Canvi de Targetes Antigues 

Els establiments que tinguin en estoc targetes antigues amb banda 
magnètica poden bescanviar-les per les noves targetes abans del 30 
de gener de 2020 en: 

• Escoles Velles (carretera de Barcelona, 1) - Tel. 93 635 64 07. 

• O directament als controladors de la zona blava. 

Funcionament Targeta Comerç Zona Blava 

• Posar-les en un lloc visible del vehicle. 

• Es poden posar fins a 3 targetes (90 minuts). 

La targeta no s’ha de validar en el parquímetre (no porta banda 
magnètica). Té un número identificatiu que valida el controlador de la 
zona blava. 

Pagament Zona Blava 

• En efectiu o targeta bancària a les màquines. 

• Per mòbil amb l’APP gratuïta “El Parking”, disponible per 
Android i iOS, que ofereix una sèrie d’avantatges com: 

> Pagament segons minuts reals d’estacionament utilitzat. 

> Renovar el tiquet d’estacionament remotament. 

> Rebre avisos al mòbil en cas de ser multat. 

Més info en: https://elparking.com/ 

  

Horaris Zones Blaves 

Tot l’any (excepte el mes d’agost que és 
gratuït): 

Dilluns  a Divendres:  

 09.00 - 13.30 h i 16.30 - 20.00 h 

Dissabtes: 

 09.00 - 14.00 h 

Diumenges, festius i mes d’agost: 

 Sense servei (gratuït). 

 

Més informació: 

Regidoria de Comerç | Escoles Velles Carretera de Barcelona,1 

08740 Sant Andreu de la Barca • Tel. 93 635 64 07 

(horari de 9.00 a 14.00 hores) 

Tarifa Zona Blava 
(preu públic) 

10 minuts 0,10 € 

30 minuts 0,30 € 

60 minuts 0,60 € 

90 minuts 1,00 € 
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