S’inicia la regulació d’entrada de vehicles a Formentera
dilluns, 1 de juliol de 2019 16:35

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i el conseller de Mobilitat, Rafael
González, han fet una roda de premsa avui per informar sobre l'inici de la regulació d'accés,
circulació i estacionament de vehicles a motor a l'illa de Formentera que comença avui 1 de
juliol i es perllongarà fins al 31 d'agost.

Aquesta és una prova pilot pionera a tot l'estat espanyol i per això avui és un "dia històric",
segons ha declarat la presidenta que ha afegit que Formentera inicia aquest projecte "perquè
tenim clar que si no treballem per la sostenibilitat no tindrem futur, i per això hem apostat de
manera valenta per fer aquesta regulació que permeti que l'illa sigui sostenible a nivell
econòmic, mediambiental i també social".

La presidenta del Consell de Formentera ha explicat totes les passes donades des de 2014
quan la societat de Formentera va demanar que es regulés l'entrada de vehicles de Formentera
per evitar que les carreteres se saturessin en els mesos centrals de la temporada. L'aprovació
de llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera el passat 29 de
gener va possibilitar que el Consell de Formentera fos competent per delimitar el sostre de
vehicles que poden circular per l'illa els mesos de regulació.

Avui dia 1 de juliol primer dia de regulació d'entrada de vehicles a Formentera les navilieres
que transporten vehicles fins a Formentera estan col·laborant amb la iniciativa i quan un
passatger accedeix als vaixells se'ls hi recorda que ha de tenir aquesta autorització i "en cas de
que no l'hagin fet la poden treure en la mateixa travessia a través de la web formentera.eco ja
que encara hi ha places", segons ha recordat el conseller. A més, des de fa setmanes les
mateixes navilieres ja informen a les seves webs als conductors de la necessitat d'obtenir
l'acreditació per circular a Formentera durant els mesos de juliol i agost.

Cal destacar que l'acreditació és gratuïta pels residents de Formentera i també els residents de
les altres illes. Els turistes han de pagar 1€ al dia per turisme, i 0.5€ per motocicleta. Les multes
per no tenir l'acreditació van entre els 1.000 i 10.000€, però Rafael González ha destacat que
"prioritzarem informar els conductors que no disposin de l'autorització perquè regularitzin la
seva situació, només es multarà en última instància". De fet al carrer Almadrava de la Savina,
únic punt d'entrada i sortida de l'illa, s'ha instal•lat una càmera de lectura de matrícules
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connectada a la base de dades dels vehicles autoritzats que farà saltar una alerta quan detecti
un vehicle no acreditat.

En general, el conseller de Mobilitat ha explicat que el nombre de vehicles que estan autoritzats
per circular per Formentera durant aquests dos mesos de regulació estan al voltant de 20.000
vehicles de mitjana diària, entre turismes i motocicletes de residents i turistes. L'estiu passat la
quota màxima va ser de 22.000 en un dia. "El sostre que hem establert és el màxim de vehicles
que hi van circular a Formentera durant l'estiu passat, i per això aquest any per primera vegada
no hi haurà més vehicles a Formentera circulant que l'estiu anterior i trencarem la tendència
alcista que s'havia establert".

Amb l'experiència d'aquest any es revisarà el funcionament d'aquesta mesura en vista a la
pròxima temporada, "per millorar-la i així aconseguir l'objectiu final de la mesura que
Formentera sigui una illa sostenible que els turistes volen visitar i en la que els residents hi
volem viure, ara i també per les generacions futures", segons Rafael González.

Campanya d'informació

El Consell de Formentera ha editat una campanya informativa i ha repartit 6.000 tríptics entre
les taquilles del port d'Eivissa i Formentera i les Oficines d'Informació Turística. Així mateix s'ha
enregistrat un vídeo que es difondrà per les xarxes del Consell i es podrà veure en els trajectes
marítims amb destinació Formentera. Tota la campanya, feta en 4 idiomes, català, castellà,
anglès i italià té com a objectiu explicar la mesura i vincular-la amb l'objectiu de sostenibilitat
per a l'illa de Formentera.

A més, a la web formentera.eco , canal de tramitació de totes les reserves, també hi ha
informació completa sobre la regulació.
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