Iniciada l'aplicació del projecte de regulació de l'aparcament de la Savina
dimarts, 27 de gener de 2015 17:48

El Consell de Formentera ha explicat aquest matí com es concretarà la regulació de
l'aparcament que es va presentar i pactar amb els representants del Consell d'Entitats de
Formentera. De fet, aquest sistema començarà a posar-se en marxa la propera setmana,
moment en el qual l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell de Formentera ja informarà i
tramitarà els adhesius i targetes que acrediten els residents de l'illa i de la Savina a fer ús dels
aparcaments amb condicions especials.

Objectius

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha explicat que “l'objectiu és arribar a
Setmana Santa, a principis d'abril, amb la població informada i en disposició de fer servir
correctament les zones verdes i blaves de la Savina”. Per al president, “és una il·lusió poder
concretar un projecte que ve de llarg, perquè la negociació amb Autoritat Portuària ha estat
complicada i llarga i la gestió de tots els elements ha estat complexa”.

El president del Consell de Formentera està convençut que “aquest sistema permetrà millorar
la rotació en les zones d'aparcaments”. Ferrer ha dit que “la ciutadania a partir del proper
dilluns ja podrà començar a obtenir les seves targetes, una per cada tipologia d'usuari, al fil
dels criteris explicats i consensuats al Consell d'Entitats”.

Usuaris

Hi haurà dos tipus d'adhesius, que s'enganxaran al parabrises del vehicle. Una de color blau,
per als residents a Formentera, que podran aparcar a les zones verdes i blaves un màxim de
24 hores a l'estiu (de maig a octubre) i de 72 hores a l'hivern (de novembre a abril), i una de
color verd, per als residents a la Savina, que podran utitlitzar la zona blava com els residents de
Formentera, però que dins la zona verda podran estar estacionats fins un màxim de 15 dies. En
tots dos casos, el fet de no tenir cost no eximeix de l'ús del parquímetre, que permetrà saber
des de quin dia i hora el cotxe ocupa la plaça d'aparcament.
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També s'han presentat dos tipus de targetes, una per empresa i una altra per vehicles elèctrics.
“Es lliurarà una targeta per empresa que acrediti tenir la seu social a Formentera, sense cost,
que no s'enganxa perquè si l'empresa té més d'un vehicle d'empresa la pugui anar
intercanviant”, ha explicat Alejandra Ferrer, consellera de Mobilitat. A aquesta targeta també hi
podran accedir les empreses de fora de Formentera, però a un preu de 50€ per mes. Aquest és
el preu per unitat que també el pagarien les empreses amb seu a Formentera si desitgen tenir
més d'una targeta.

La targeta de vehicles elèctrics, “és una modalitat d'usuari creada arrel dels criteris exposats al
llarg de les reunions del Consell d'Entitats”, ha dit Ferrer. Té per objectiu impulsar aquest tipus
de vehicles respectuosos amb el medi ambient. Consisteix “en què els vehicles elèctrics no
pagaran a la zona blava de la Savina per un temps de 24h a l'estiu i de 72h a l'hivern.” A part,
disposen de punts de recàrrega a la Savina que aquests vehicles poden fer servir per
recarregar les bateries. “Això vol dir que si un turista es mou amb vehicle elèctric, tot i que no
sigui resident a Formentera, no pagarà”, ha exemplificat Alejandra Ferrer.

Prohibicions

Tant Jaume Ferrer com Alejandra Ferrer, han aclarit que “els cotxes de lloguer que no estiguin
llogats no poden fer ús de la zona blava ni verda, com tampoc ho poden fer els vehicles que
tinguin una mida superior al de la plaça pintada”. Les motos queden fora de la regulació però
han d'aparcar en les zones habilitades per a motocicletes i ciclomotors. En quant a les zones
de càrrega i descàrrega, fora de l'horari comercial, “es converteixen en zona blava o verda, en
funció de la seva ubicació”, ha dit Alejandra Ferrer. Els vehicles de persona amb mobilitat
reduïda “podran aparcar gratuïtament per temps il·limitat i sense necessitat de tíquet a les
places destinades a aquesta tipologia de vehicle”.
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