Comença l'horari d'hivern al pàrquing regulat de la Savina
dijous, 29 d'octubre de 2015 23:12

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, ha explicat que a partir del pròxim
diumenge 1 de novembre s'inicia l'horari d'hivern del pàrquing regulat de la Savina. L'horari
regulat serà de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a divendres de 16.00 a
20.00 hores. Els diumenges i festius l'aparcament serà lliure. Aquest horari estarà en vigor fins
l'1 de maig.

Els residents de Formentera i empreses que disposin de l'adhesiu acreditatiu per aparcar
podran deixar els seus vehicles tant a la zona blava, com a la verda, tres dies seguits, en lloc
d'un dia com succeeix fins ara, amb l'horari d'estiu. Els residents de la Savina acreditats també
podran deixar els seus vehicles durant 3 dies seguits a la zona blava, i seguiran podent deixar
15 dies els cotxes a la zona verda, com ja passa a l'estiu.

Balanç positiu
El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha valorat molt positivament el primer estiu de
funcionament de l'aparcament regulat de la Savina. «Hem complit els objectius, la gent que
volia anar als comerços de la Savina o agafar el ferri per anar a Eivissa, així com els residents
del nucli urbà, han pogut aparcar sense problemes a la Savina». Durant els primers 6 mesos de
funcionament el Consell de Formentera ha recaptat 120.000 euros amb el pagament d'aquest
servei per part dels usuaris, segons ha destacat el conseller.

Rafael González ha recordat que «aquells vehicles que no tenen l'acreditació per estacionar
sense pagar, disposen d'un aparcament de 110 places al davant del Parc Illes Pitiüses, a la
banda de l'Estany». També convé recordar que els vehicles elèctrics estan exempts de
pagament en la zona blava, segons ha conclòs.
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