www.vilanova.cat

www.vng-aparcaments.cat

Per a consultar tarifes o altre informació complementària podeu visitar:

On aparcar el cotxe
Al centre de la ciutat
		
519 places de zona blava en horaris comercials
		
(gratis per a residents de 9 a 9:30 i de 20 a 20.30 h),
		
3 aparcaments subterranis públics
		
Peixateria (95 places), Charlie Rivel (300 places) i Casernes (378 places).
		
1 aparcament subterrani privat (plaça del Mercat).
		
1 aparcament de Zona blava amb tarifa reduïda per a residents
		
(avinguda de Cubelles).
Les places s’adapten per afavorir la rotació i l’activitat comercial: noves places de zona blava al voltant de l’eix de
Francesc Macià (12 places a Pare Garí i 16 a Doctor Fleming), i supressió de les 70 places de pagament al voltant
dels jutjats.

A la façana marítima
		
2 aparcaments gratuïts i exclusius per a residents
		
(C. Àncora, 35, i a l’esplanada del parc de Ribes Roges).
		
3 aparcaments gratuïts (C. de l’Àncora, prop de l’estació de ferrocarril, a la ronda
		
de la Mar Mediterrània 19-27, i al passeig del Carme, gratuït de setembre a juny).
		
1.050 places de zona blava durant la temporada d’estiu.
		
Tarifa reduïda per a residents a tota la zona blava.
		
Gratuïtat de la zona blava entre les 14 i les 16 h
		
1 Aparcament subterrani (plaça Mediterrània, 327 places).

A VNG Aparcaments,
amb descomptes especials
• Assistents a les escoles
		
(Gratis en horaris d’entrada i sortida als aparcaments Casernes i Charlie Rivel).
• Compradors a les botigues de Viu Comerç i del Nucli Antic
		 (Descompte de mitja hora als aparcaments de Charlie Rivel i plaça de les Casernes amb la targeta
		 de 30minuts gratuïts).
• Assistents al Teatre Principal
		 (preu especial a l’aparcament de Casernes).
• Assistents als Partits d’hoquei
		 (Preu especial a l’aparcament de Casernes).
• Residents de Vilanova i la Geltrú
		
(Targeta abonat popular. Poden aparcar 30 m. a Charlie Rivel, Peixateria i Casernes un cop al dia).

...a tot arreu amb la targeta de Resident
1- Aparcar a la façana marítima en el període d’estiu
(només costa 1 euro per tot el matí o tota la tarda, i 2 euros tot el dia).
2- Aparcar gratuïtament durant tot l’any a les zones blaves del centre
(entre les 9 i les 9.30h i les 20h i les 20.30h).
3- Tarifa mensual de 40 euros a la zona blava (residents a la façana marítima).

5- Aparcaments gratuïts i exclusius per a residents
(solar al C. de l’Àncora núm. 35, i esplanada del passeig de Ribes Roges davant l’hotel Ceferino).

El passat mes de juny va entrar en funcionament la zona blava del passeig Marítim, entre el Carrer del Gas i la Ronda
Europa, la zona de l’antiga piscina, davant el passeig del Carme i el vial de la Ribera i al vial del Moll de Ponent.

4- Accés a un val que costa 10 euros i que permet aparcar per valor de 16 euros
a totes les zones blaves de la ciutat.

		
Abonaments mensuals amb descomptes per a residents a la zona blava.

6- Tarifa especial a l’aparcament dissuasiu de l’avinguda de Cubelles
(tot el matí o tota la tarda per 1€, i tot el dia per 2€).

A les entrades de la ciutat,
6 aparcaments gratuïts

S’ha volgut bonificar de manera especial les persones residents a Vilanova i la Geltrú, per això les persones que
paguen l’impost de circulació a la ciutat han rebut la targeta de resident, que suposa un seguit de bonificacions a
l’hora d’aparcar a les zones blaves.

		
Ronda Ibèrica cantonada amb la rambla Sant Jordi (capacitat per a 140 vehicles), a
		
Av. de Vilafranca, al C. masia d’en Cabanyes al sector de l’hospital, i 3 a la Ronda
		
Ibèrica (sector hospital, carrer de Josep Coroleu, carretera de l’Arboç)

