Presentació de les tarifes d'hivern de l'aparcament d'es Pujols
dimarts, 27 d'octubre de 2015 11:56

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, ha informat que a partir d'aquest
diumenge 1 de novembre s'aplicaran les tarifes d'hivern a l'aparcament de la plaça Europa, d'es
Pujols. Com a novetat aquesta temporada s'han creat tarifes especials pels abonaments
semestrals. «Es faran reduccions de preus per les persones o empreses que contractin
l'abonament semestral per més de 10 vehicles», segons ha explicat el conseller de Mobilitat,
Rafael González. L'objectiu d'aquesta proposta és donar ús a les instal·lacions d'aquest
aparcament municipal durant l'hivern, «ja que bona part d'aquesta època roman buit», segons
ha destacat el conseller.

Tarifes
L'abonament semestral d'hivern té una durada de 6 mesos, de novembre-abril, ambdós
inclosos, i un preu de 150 euros. L'abonament mensual d'hivern val 25 euros. Els poden
sol·licitar els residents en el nucli urbà des Pujols, treballadors de la zona o propietaris d’un
apartament o negoci. Amb l'abonament semestral es disposa de plaça reservada, però amb
l'abonament mensual es baix disponibilitat de places.

La novetat d'aquesta temporada és que a partir de la segona desena de vehicles, és a dir entre
11 i 20 cotxes, el preu per vehicle serà de 135 euros pels 6 mesos, la tercera desena, de 21 a
30 cotxes el preu per vehicle serà de 120 euros, i partir del vehicle 31 serà de 100 euros per
cotxe. Recordem que durant els mesos d'hivern es mantenen les següents tarifes: l'abonament
anual és de 720 euros, l’abonament setmanal és de 35 euros i els vehicles paguen 1,70 euros
per hora.

Els abonaments s'han de sol·licitar a l'OAC i s'adjudicaran per ordre d'arribada de les
sol·licituds. En total, hi ha 136 places d'aparcament, el 25 per cent de les quals es mantindran
per estades eventuals o rotatòries. L'abonament semestral va entrar en vigor al 2014 i 8
vehicles s'acolliren.
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