Nova targeta Hores Blaves

Març de 2015 • Mobilitat

•Els conductors ja sol·liciten les hores gratuïtes de pàrquing
Els conductors que no hagin rebut cap
sanció municipal de circulació de l’1 de
desembre de 2014 al 28 de febrer de
2015 poden obtenir la nova targeta Hores Blaves de l’Ajuntament de Lleida.
Aquest document dóna dret a gaudir de les primeres 12 hores i mitja
d’aparcament gratuït en zona blava. En
total, al llarg de l’any es podrà gaudir
d’un màxim de 50 hores de parquímetre
de franc.
Uns 40.675 turismes, el 82% dels vehicles empadronats a la ciutat de Lleida,
tenen dret a gaudir de la bonificació en
el primer trimestre. Amb aquesta mesura la Paeria vol fomentar la seguretat
en el trànsit i reconèixer el civisme dels
ciutadans i la responsabilitat dels conductors que amb la seva actitud contribueixen a fer que la mobilitat per la
ciutat sigui millor.

Nombrosos ciutadans s’han desplaçat a les oficines d’EYSA per tramitar la targeta. © Paeria

Tramitació del document
La targeta Hores Blaves s’obté a les
oficines d’EYSA, que estan situades a la
plaça Blas Infante número 2 de Lleida.
L’horari d’atenció al públic és de les 9.00
a les 14.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h,
de dilluns a divendres.

El 82% dels vehicles
empadronats a Lleida
tenen dret a gaudir de
la bonificació el primer
trimestre del 2015

El cost de l’emissió de la targeta és de
2 euros i només serà vàlida per a la matrícula del vehicle que figurarà al dors.
En el moment de fer la gestió cal dur el

DNI i, si no s’és el propietari del vehicle,
s’ha de portar una fotocòpia del DNI i
una autorització signada.

Amb aquest document es premia els conductors responsables. © Paeria

L’Ajuntament de Lleida atorgarà un
màxim de 50 h de parquímetre gratuït
a l’any. La distribució de les hores es fa
en quatre trimestres. El pròxim període
d’avaluació, que donarà dret a 12 hores
i mitja gratuïtes més, finalitza el 31 de
maig. No és necessari tornar a expedir
una nova targeta, només recarregar les
noves hores.
Per saber si tenen dret a les hores
gratuïtes de zona blava, els ciutadans i
les ciutadanes poden consultar la pàgina web www.paeria.cat o adreçar-se a
l’Oficina Municipal d’Atenció CiutadanaOMAC (plaça de la Paeria número 11).
Les persones que desitgin més informació també la poden obtenir al telèfon
010 o a l’Oficina Municipal d’Atenció
Ciutadana.
Imprimir el comprovant
Cal dir que la mitjana diària de targetes distribuïdes es va incrementar la
segona setmana –se’n van repartir més
de 400 cada dia– després que la Paeria
posés en marxa una opció al web municipal perquè els conductors poguessin
imprimir amb antelació el comprovant
que els dóna dret a obtenir la bonificació. El tràmit de comprovació es pot
fer per Internet a través del web de la
Paeria, amb la possibilitat d’imprimirho al moment. També es pot dur a terme adreçant-se a l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana. •••
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