
 

Parkimeter per a clients professionals 
(empreses i autònoms) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Renovem el conveni per als nostres Associats! 

 
 

 

 
 

Des del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona hem renovat l’acord amb Parkimeter per als 

associats que utilitzen el pàrquing en la seva activitat diària.  

• Més de 160 pàrquings a Barcelona i més de 360 a 82 localitats del país. 

• Aparca sense reservar i paga amb el teu mòbil.  

• Parkimeter et torna, el 100% de l'import que hagis gastat als pàrquings de la xarxa 

durant el primer mes complet d'ús del servei, per tal que els teus aparcaments als 

pàrquings de la xarxa et resultin gratuïts el mes següent (Veure condicions del conveni 

i del servei a les pàgines següents). 

• Una única factura única mensual pet tal que puguis recuperar-ne l'IVA. 

• Descomptes addicionals per consum. 

• Més econòmic que aparcar a la zona blava o la zona verda. Aparcar al carrer ja no és 

més barat. 

• Oblida les multes i les interrupcions a la feina. 

• Et redueix al mínim les despeses de gestió. 

• Sense cap cost addicional. 

Promoció vàlida per les empreses i autònoms associats al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona 

que es donin d'alta al servei abans del 28 de Febrer de 2017.  

Veure condicions del conveni i característiques del servei a les pàgines següents 

 

 

          Registra’t!!!     
 
 
  

El teu regal de Reis per  
ajudar-te a començar l’any 

 
Et retornem el 100 % de la 

teva despesa en aparcaments 

 

La xarxa d'aparcaments per a 
empreses i autònoms 

APROFITA AQUESTA 
OPORTUNITAT 
REGISTRA'T!!! 

https://parkimeter.cat/desgravar-iva-del-parking-per-autonoms-i-empreses?code=greminstca201701&utm_source=gremibcn.cat&utm_medium=email&utm_campaign=greminstca201701
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A continuació, t’expliquem breument els punts rellevants del servei: 

• És molt fàcil començar a fer-ne ús 
• Avantatges per al client 

• Avantatges per a l'usuari  

• Alguns detalls importants 

 

És molt fàcil començar 
• Per a aconseguir els beneficis específics d’aquesta campanya, regístra’t mitjançant 

qualsevol dels botons de registre que t’oferim; recorda’n l’usuari i la contrasenya. Per 

finalitzar el registre has de vincular una targeta de crèdit al teu compte. 

• Si t’has registrat com a autònom: 

• Rebràs un correu de benvinguda amb el teu codi d’usuari i amb els enllaços de 

descàrrega de l’app 

• Descarrega l’app gratuïtament (disponible per a Android i iPhone) 

• Activa l’app amb el codi que t’hem enviat per correu 

• Ja pots utilitzar l’app: busca pàrquing, paga o reserva i consulta els teus rebuts 

• Si t’has registrat com a empresa: 

• Rebràs un correu de benvinguda amb les indicacions per a accedir a la teva àrea 

privada. 

• Accedeix a l’àrea privada mitjançant l’usuari i la contrasenya que has indicat en 

registrar-te. 

• Dóna d’alta els usuaris (conductors) que vulguis autoritzar. 

• Sempre podràs, desactivar-los, bloquejar-los, donar d’alta nous usuaris, … 

• Cada usuari autoritzat: 

▪ Rebrà un correu de benvinguda amb el seu codi d’usuari 

▪ Torbarà al correu els enllaços de descàrrega de l’app  

▪ Haurà de descarregar-se l’app (disponible para Android i iPhone) 

▪ Haurà d’activar l’app amb el codi indicat al correu. 

 

Promoció per a empreses i autònoms 

associats al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona 
 

• Vàlida per a empreses i autònoms associats al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona que es 

donin d'alta al servei abans del 28 de Febrer de 2017. 

• Parkimeter et torna en forma de val-regal, el 100% de l’import que hagis gastat, durant el 

primer mes complet d'ús del servei, en aparcament de rotació (per minuts) als pàrquings 

de la xarxa. Aquest val-regal té una validesa d’1 mes. 

• Així, durant el segon mes d’ús del servei, seran gratuïts tots aquells aparcaments que facis 

als pàrquings de la xarxa fins a assolir l’import indicat al punt anterior.  

• Si superes l’import abans esmentat, el càrrec dels aparcaments es farà normalment al teu 

compte de client. Si no hi arribes, no quedarà cap saldo d’aquesta promoció per 

compensar durant els mesos posteriors. 

• Queden exclosos d’aquesta promoció els aparcaments fets amb reserva prèvia o amb 

tarifes d’estada multi dia o tarifes especials, donat que aquestes tarifes ja comporten 

condicions avantatjoses. 

REGISTRA REGISTRAR-SE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkimeter.parkimeteruser
https://itunes.apple.com/us/app/parkimeter/id842520244
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkimeter.parkimeteruser
https://itunes.apple.com/us/app/parkimeter/id842520244
https://parkimeter.cat/desgravar-iva-del-parking-per-autonoms-i-empreses?code=greminstca201701&utm_source=gremibcn.cat&utm_medium=email&utm_campaign=greminstcagremi201701
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Més avantatges per al client 

 

• Servei gratuït, sense sobre cost respecte del que pagaries directament al pàrquing. 

• Descomptes per consum, a partir del segon mes, segons una de les següents opcions, la 

millor per al client:  

• Val de 50 € per cada 500 € de consum mensual acumulat (tots els usuaris). 

• Val de 15 € per cada usuari autoritzat al servei, per cada 100 € de consum mensual. 

Els vals-regal s’obtenen en fer aparcaments de rotació (per minuts) i són efectius en fer 

nous aparcaments de rotació, són vàlids durant els dos mesos posteriors a la seva 

obtenció. 

Els aparcaments fets amb reserva prèvia o amb tarifes d’estada multi dia o tarifes 

especials, ja inclouen condicions avantatjoses i, per tant, no són tinguts en compte per a 

l’obtenció de vals ni per al consum d’aquests. 

• Reducció de la gestió interna. La gestió i el control de les notes de despesa en 

aparcaments es veuran reduïts a mínims. 

• Cada mes el client disposa de la factura global amb els aparcaments de tots els 

treballadors: la factura agregada, el resum per persona i el detall de tots els 

aparcaments per persona. 

• Recupera l’IVA. En disposar d’una única factura (emesa per Parkimeter), és fàcil 

recuperar-ne l’IVA. 

• Estades multi dia. Per a estades de més d’un dia o de mesos consecutius, es poden 

obtenir tarifes especials amb un estalvi de fins al 80% de la tarifa d’un dia. 

• Àrea privada El client pot accedir via web a la seva àrea privada des de la qual pot 

gestionar el servei: 

• Altes / baixes d’usuaris, visualitzar l’activitat, exportar informació, obtenir informes, ...  

• En limitar l’horari d’ús del servei a un usuari, aquest pot aparcar igualment total o 

parcialment fora de l’horari però l’aparcament queda marcat a l’informe mensual.  

• Exportació de les dades dels aparcaments (en format CSV).  

 

 

Més avantatges per als usuaris 
 

• Els usuaris poden utilitzar el pàrquing sense reserva prèvia i pagar mitjançant l’app o amb 

el DNI (no tenen smartphone, sense bateria, ...). Tots els pagaments van contra una única 

targeta de l’empresa.  

• També poden fer reserva prèvia per assegurar la seva plaça i disposar de les millors tarifes 

per a les estades multi dia. 

• Els usuaris no han d’avançar diners, no han de fer la liquidació dels rebuts d’aparcament, 

ni els cal demanar ni guardar el comprovant de pagament. 

• Els usuaris poden veure a l’app els rebuts virtuals dels seus aparcaments. 

• Cada vegada que fan un pagament reben, a més del rebut virtual, un correu amb la 

informació de l’aparcament que han fet (doble canal de comunicació, més seguretat). El 

correu pot enviar-se a un compte d’empresa si és que es vol centralitzar-ne la recepció.  

• Els usuaris poden buscar el pàrquing més proper al seu destí mitjançant l’app o via la web 

específica per a aquest servei (m.parkimeter.com). 

http://m.parkimeter.com/es/map
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Alguns detalls importants 

 

• El treballador pot afegir a cadascun dels rebuts virtuals d’aparcament, una “nota” (nom del 

client, ref. del projecte, ...) així com els km recorreguts en el desplaçament.  

• Les dades poden descarregar-se des de l’àrea privada de l’empresa (excel-csv). Així, 

aquest senzill mecanisme permet integrar les dades als sistemes de gestió de l’empresa. 

També s’inclou el detall de tots i cadascun dels aparcaments que s’han fet amb la 

corresponent informació al respecte. 

• Podràs relacionar cada rebut amb una activitat concreta realitzada pel treballador.  

• Cada pàrquing associat signa un contracte amb Parkimeter. 

• Parkimeter és l’entitat que genera la factura. És qui cobra el 100% dels serveis als clients i 

qui posteriorment abona l’import als pàrquings. 

• Els pàrquings emeten factura contra Parkimeter pels serveis prestats al seu establiment 

durant el mes. 

 

 

 

Registrar-se REGISTRAR-SE 

https://parkimeter.cat/desgravar-iva-del-parking-per-autonoms-i-empreses?code=greminstca201701&utm_source=gremibcn.cat&utm_medium=email&utm_campaign=greminstca201701

