La ITV de Formentera reobri demà 11 de maig el servei de manera gradual
diumenge, 10 de maig de 2020 14:16

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis d'Inspecció, informa que, demà dilluns
11 de maig, es reprèn el servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de manera progressiva a
l'illa seguint les indicacions de l'Ordre SND/399/2020, del BOE publicat ahir 9 de maig, amb la
qual es permet la reobertura de les estacions d’ITV en aquesta Fase 1 de desescalada.

El conseller de Serveis d'Inspecció, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “durant els últims dies,
s'ha estat treballant en la preparació de les mesures de prevenció de riscs laborals, així com en
l'adequació de les instal·lacions de l'estació a la nova situació del Covid-19 per poder començar
com més aviat el servei”. “Així, demà es comencen a donar les cites prèvies i els propers dies
es donarà pas, en primer lloc, als vehicles de transport públic i de mercaderies”, ha assegurat
el conseller de Serveis d'Inspecció.

A més, les persones amb la cita anul·lada durant l'estat d'alarma, seran trucades a partir de
demà per rebre una nova cita; no han de trucar per demanar-ne una de nova. També des del
Consell es recorda que totes aquelles persones amb la ITV caducada abans de l'estat d'alarma,
poden contactar amb l'estació d’ITV al mail itv@conselldeformentera.cat .

El servei es reprèn amb nous protocols:
-S'accedirà a les instal·lacions només amb cita prèvia.
-El tràmit administratiu es farà en una finestra lateral sense accés a l'oficina, des del mateix
vehicle.
-S'han instal·lat dispensadors de solució hidroalcohòlica al llarg de tota l'estació per a l'ús dels
usuaris i es recorda que s'ha de portar mascareta.

“És la nostra intenció restablir el servei amb normalitat d'una manera progressiva i recordam
que els vehicles amb la ITV caducada durant l'estat d'alarma es troben dintre de la pròrroga
vigent mentre duri aquest estat i en tot allò que indiquin les ordres procedents”, ha assenyalat
el conseller Sanz.

Per qualsevol dubte o aclariment, a partir del dimarts es pot contactar amb el telèfon de cita
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prèvia 971 32 31 30.

10 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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