Avui es comencen a confirmar les reserves per circular a Formentera els mesos de juliol i agost
divendres, 31 de maig de 2019 09:43

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que a partir d'avui 31 de maig
s'han començat a confirmar les reserves fetes al web formentera.eco perquè els vehicles de
particulars que així ho han sol·licitat tinguin confirmada la seva acreditació per accedir, circular i
estacionar durant els mesos de juliol i agost a Formentera.

Des de la posada en marxa de la web formentera.eco el passat 15 d'abril 3.796 persones han
realitzat la reserva per poder circular amb els seus vehicles a Formentera durant el període de
regulació. D'entre les demandes 1.936 han estat efectuades per turismes de visitants, els
residents de Formentera han fet 823 peticions, i els d'Eivissa 204.

Pagament
La pròxima setmana es posarà en marxa la passarel·la de pagament perquè els visitants de
fora de les illes, que han de pagar la taxa d'un euro al dia en el cas dels cotxes, i 0,5€ en el cas
de les motocicletes, puguin obtenir la seva reserva per circular a l'illa en un sol tràmit. Una
vegada feta la reserva dels dies per venir a Formentera amb els seus vehicles aniran a una
passarel•la de pagament i amb una targeta de crèdit el podran efectuar en aquell mateix
moment.

Recordem que els residents de Formentera, estan exempts de pagar aquesta taxa, igual que
els d'Eivissa i la resta de les Balears. A més, tots els vehicles de formenterers que estiguin
acreditats per aparcar a la zona blava queden automàticament autoritzats per circular, amb la
qual cosa no han de fer el tràmit a la web.

Vehicles de lloguers
La pròxima setmana també es començarà a contactar amb les empreses de lloguer de vehicles
de Formentera per facilitar-los l'usuari i contrasenya per accedir al tràmit. Els empresaris
hauran d'accedir a la web formentera.eco, a l'apartat d'empreses de lloguer situat dins
condicions especials i introduir les matrícules dels vehicles per formalitzar l'autorització de
circulació pels mesos de juliol i agost.

El conseller de Mobilitat en funcions, Rafael González, ha recordat que "aquesta temporada és
la primera en què s'implanta aquesta mesura pionera a tot l'estat, que té com a objectiu evitar
la saturació de les carreteres de l'illa i que així Formentera es pugui preservar per les
generacions futures, a la vegada que aconseguim que els turistes trobin el que esperen, una
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illa tranquil·la i calmada en la qual puguin gaudir de les seves vacances".

31 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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