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APARCAMENT a les ZONES BLAVES i GROGUES 

 

Zona Blava A - TOT L’ANY 
 

De dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, excepte festius. 
 
 

o Carrers: 
Sebastià Llorens, tram de Mas Enlaire, aparcament del C/ Mas Enlaire, Tordera, tram d’Anselm 
Clavé, tram de la Rambla J. Ruyra, Tarragona, aparcament del C/ Tarragona, tram del C/ de la Fe, 
Jaume Balmes, Girona, Mercat, plaça Mn Joan Quer, tram del Penedès (comprès entre C/ Àngel 
Planells i C/ J. Arcelos), tram de l’Àngel Planells (comprès entre C/ Tarragona i C/ Penedès), Jaume 
Arcelos, plaça Onze de Setembre i el passeig de la Marina del 16 de setembre al 14 de juny. 
 

o Tarifes 2015-2016: 

Temps Tarifa normal Tarifa IVTM (1) 

20 minuts 0,25€ 0,25€ 

60 minuts 1,00€ 

1,00€ 

120 minuts 2,20€ 

Matí (de 9 a 14 h) 4,00€ 

Tarda (de 17 a 20 h) 3,00€ 

Dia complet --- 

Setmana (6 dies) --- 6€ 

Anul.lació denúncia 5€ 5€ 

(1) Aquesta tarifa només serà aplicable a les places d’aparcament situades a la pujada del C/ Tarragona (a partir 
de la cruïlla amb el C/ Barcelona), a l’aparcament del C/ Tarragona, tram del C/ Penedès comprès entre 
Àngel Planells i J. Arcelos) i al tram de l’Àngel Planells, comprès entre Tarragona i Penedès i pels vehicles 
que paguin l’IVTM a Blanes i que els seus propietaris estiguin al corrent de totes les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament). 

 
 

Zona Groga d’ESTIU (gratuïta autoritzats)  
 

Del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a diumenge 24 hores 

 
Les ZONES GROGUES comprenen els carrers de les àrees veïnals de primera línia turística (Pins, 
Racó d’en Portes i s’Auguer) i estaran pintats de groc.  

• Els Pins: Josep Tarradellas, a partir cruïlla C/ Àgata (llevat de la zona de l’antic poliesportiu), 

Josep Trueta, Cristòfol Colom (llevat del tram entre Mediterrani i Villa de París), tots els carrers 
interiors dels esmentats carrers fins al passeig de S’Abanell i l’Avinguda Mediterrani 

• Racó d’en Portes: El C/ Racó d’en Portes i tots els carrers que hi conflueixen de l’interior del 

barri, C/ Senda del Molí, Roselló, Escales de l’Aigua 

• S’Auguer: C/ Sant Pere Pescador, Méndez Núñez 

Només hi poden aparcar els vehicles autoritzats i degudament identificats amb l’adhesiu 

proporcionat per l’Ajuntament, el qual s’haurà de col·locar de manera visible en el vidre de davant 
del vehicle, per la part interior, al costat superior dret. 

 

Vehicles autoritzats: 
- turismes que paguin l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) a Blanes i que els seus 

titulars estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
- previ pagament del preu públic establert a l’efecte, els titulars dels turismes que compleixin les 

següents condicions: 
o Tenir l’habitatge principal i residir en l’àmbit d’una de les zones grogues d’estiu 
o Fe ús d’un vehicle sotmès a un règim de lísing o rènting, essent o no titular del contracte, que 

compleix els requisits per poder aparcar a les zones blaves i grogues i que no tributa a Blanes per 
l’IVTM 

o Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes 
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Zona Blava d’ESTIU 
 

Del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores 
 

MODALITATS  
 

o (Tarifa B-1) ZONA BLAVA TURÍSTICA DE RÈGIM GENERAL: 
 

Carrers: Pg. Marina (tarifa A la resta de l’any), Pg. Catalunya (des de pl. Països Catalans fins a 
sortida c/ Racó d’en Portes), Josep Tarradellas (des de l’inici fins cruïlla C/ Àgata), Pg. S’Abanell, 
Mercè Rodoreda, Av. Villa de Madrid (entre Av. Mediterrani i M. Rodoreda), Colom (entre Av. 
Mediterrani i C/ Villa de París), tram Villa de París, tram travessera Villa de Madrid, Pompeu Fabra, 
Sol, Pl. dels Càmpings, Enric Morera, Ignasi Iglesias, Josep M Poblet i Esperança  
  

o (Tarifa B-2) ZONA BLAVA TURÍSTICA PG. CATALUNYA –a partir sortida C/ Racó d’en Portes fins 

al C/ Ernest Lluch- ANTICS PAVELLONS I CAP-II 
 

Carrers: Pg. Catalunya (a partir sortida C/ Racó d’en Portes fins al C/ Ernest Lluch), zona antic 
poliesportiu i camps de futbol, inclòs C/ Antoni Gaudí, zona del costat del CAP-II  

Amb bonificacions per a vehicles autoritzats i degudament identificats (1) i (2). 

 Vehicles autoritzats (1), tots els turismes que paguin l’impost de vehicles de tracció mecànica a 

Blanes, sempre que els seus titulars estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries 

amb l’Ajuntament. La identificació (adhesiu) s’haurà de col·locar de manera visible en el vidre de 

davant del vehicle, per la part interior, al costat superior dret. 
 

 Vehicles autoritzats (2), persones que treballin en l’àmbit d’influència i ho acreditin 

documentalment. 
 

o (Tarifa B-3) ZONA BLAVA TURÍSTICA DE L’ÚLTIM TRAM DE L’AV. VILLA DE MADRID 
 

Amb bonificacions del 100% per a vehicles autoritzats i degudament identificats (1) i per a vehicles 

de persones que treballin a la zona turística d’influència i ho acreditin documentalment. 
 

o Tarifes 2015-2016: 
 

 

Temps 
Tarifa 

normal (B-1, 
B-2 i B-3) 

TARIFA BONIFICADA B-2 i B-3 
Per als vehicles autoritzats (1) 

Tarifa B-2 Tarifa B-3 

Bonificació Import Bonificació Import 
30 min 0,50€ 100% 0€ 

100% 0€ 

1 hora 1,25€ 60% 0,50€ 

2 hores 2,50€ 60% 1,00€ 

3 hores 3,50€ 60% 1,40€ 

4 hores 4,20€ 60% 1,70€ 

5 hores 5,00€ 60% 2,00€ 

1 dia complet 6,00€ 60% 2,40€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 

2 dies complets 11,00€ 60% 4,40€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 
3 dies complets 15,00€ 60% 6,00€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 
4 dies complets 17,00€ 60% 6,80€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 
5 dies complets 18,00€ 60% 7,20€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 
6 dies complets 19,00€ 60% 7,60€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 
7 dies complets 20,00€ 60% 8,00€ [també per als vehicles autoritzats ( 2)] 

Anul.lació denúncia 10,00€ 50% 5,00€ 

      

Temps 
Tarifa normal B-2  

Tarifa autocaravanes Tarifa autocars   

1 hora 2,50€ 3,75€   

2 hores 5,00€ 7,50€   

3 hores 7,00€ 10,50€   

4 hores 8,40€ 12,60€   

5 hores --- 15,00€   

Dia complet 10,00€ 20,00€   

Anul·lació denúncia 20,00€ 40,00€   

     

Tarifa B-1 Possibilitat de treure un tiquet de fins a 7 dies, sense descompte   
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o (Tarifa B-4) ZONA BLAVA TURÍSTICA DE LA CALA SANT FRANCESC 
 

 Carrers de la urbanització de la cala Sant Francesc 
 

 Tarifes 2015-2016: 
 

Temps Tarifa normal 
Vehicles autoritzats (1) 

Bonificació Import 
1 hora 1,25 € 50% 0,50 € 

2 hores 3,00 € 50% 1,50 € 

3 hores 4,20 € 50% 2,10 € 

4 hores 5,20 € 50% 2,60 € 

1 dia complet 6,00€ 50% 3,00 € 

2 dies complets 11,00€ 50% 5,50€ 

3 dies complets 15,00€ 50% 7,50€ 

4 dies complets 17,00€ 50% 8,50€ 

5 dies complets 18,00€ 50% 9,00€ 

6 dies complets 19,00€ 50% 9,50€ 

7 dies complets 20,00€ 50% 10,00€ 

Anul·lació denúncia 10,00€ 50% 5,00€ 

Treballador/a zona de la Cala 1,00€ tot el dia 
 

 

 Amb bonificacions per als vehicles autoritzats i degudament identificats (1).  

 Tarifa reduïda per als treballadors de la Cala que ho acreditin documentalment. 


