Formentera simplifica els tràmits per renovar les autoritzacions de l’aparcament regulat de la Savina
dilluns, 29 de febrer de 2016 20:11

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, ha presentat avui les novetats en
relació a la tramitació de les autoritzacions per aparcar a la zona regulada de la Savina. El
conseller del ram, Rafael González, ha anunciat que “a partir de demà dia 1 de març els
residents de Formentera o empreses podran demanar la sol·licitud de manera telemàtica a
través de l’OVAC, l’Oficina Virtual del Consell de Formentera”.

A més, el Consell de Formentera pretén simplificar els tràmits aquest segon any de
funcionament de la zona d’aparcament regulada de la Savina. “Per obtenir les autoritzacions de
manera més àgil, si el ciutadà presenta tots els documents que es demanen a l’OAC, l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, en només 48 hores la seva autorització estarà activa i s’inclourà dins la
base de dades del sistema perquè puguin expedir els tiquets per aparcar de manera gratuïta”,
segons ha explicat Rafael González.

Aquest any s’eliminaran els adhesius que durant la primera temporada a tots els vehicles
havíem d’aferrar al parabrises. “Els propietaris dels vehicles autoritzats per aparcar a la zona
verda i blava, només hauran d’expedir gratuïtament el tiquet de la màquina, introduint la
matrícula, com s’ha fet fins ara”, segons ha recordat el conseller. Pels residents de Formentera
les autoritzacions estan bonificades al 100%, amb la qual cosa aparcar a la zona regulada de la
Savina continuarà sent gratuït.

El conseller de Mobilitat ha explicat altres canvis com la introducció d’autoritzacions mensuals
per no residents que pagaran 200 euros al mes durant l’estiu, i 100 euros al mes a l’hivern. A
més, s’han introduït dues noves tipologies de bonificacions del 50% pels propietaris
d’habitatges que no siguin residents i per llogaters d’habitatges de més de 3 mesos, en aquest
cas pagaran 100 euros al mes de l’estiu i 50 euros al mes a l’hivern.

Altra novetat per aquesta temporada és que a petició dels veïns de la Savina “s’ha canviat
l’horari de la zona blava i verda, que serà de 9.00 a 21.00 hores, en lloc de fins les 24.00 hores,
com l’any passat”. A la plana web www.aferraliaparca.com s’ha actualitzat tota la informació
perquè els usuaris puguin resoldre els seus dubtes i accedir al tràmit telemàtic. A més, poden
obtenir més informació a l’àrea de Mobilitat del Consell o a l’OAC de dilluns a dissabte de 9.00
a 14.00 hores.
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