Formentera realitza comptatges de vehicles a les carreteres de l’illa
dimarts, 6 d'agost de 2019 14:45

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que entre l'1 i 12 d'agost
s'estan realitzant a les carreteres de Formentera estudis sobre els diferents modes de transport
existents a l'illa (a peu, bicicleta, transport públic, vehicle privat), així com dels nivells
d'ocupació de les zones d'estacionament. Aquestes feines les està fent una empresa
especialitzada en elaboració d'enquestes i comptatge de vehicles, tant de manera manual com
automàtica.

"Així es dóna resposta a una de les directrius del Pla de Mobilitat Sostenible, i 2 anys després
de que es realitzaren els primers comptatges s'està tornant a mesurar l'estat de les carreteres",
segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. "Amb els resultats, es veurà el
primer efecte de la nova mesura de regulació que hem implementat de manera pionera aquesta
temporada", segons ha afegit el conseller de Mobilitat.

Una vegada finalitzi el període de regulació, juliol i agost, i que es tenguin les dades d'entrada
de vehicles a l'illa, juntament amb els resultats d'aquests estudis, "podrem valorar com ha anat
aquesta primera experiència, i establir les bases a aplicar en vista a la pròxima temporada",
segons ha detallat Rafael González.

"De moment, hem pogut constatar ja que aquest mes de juliol no hi hagut més vehicles a les
carreteres de l'illa que l'estiu anterior", segons ha concretat el responsable de Mobilitat. De fet,
el conseller ha aprofitat per presentar la mitjana de vehicles autoritzats per circular de manera
diària per Formentera durant la segona quinzena de juliol de 2019, que han estat 19.880,
mentre que la mitjana de la primera quinzena va ser de 19.183 vehicles autoritzats per dia.

De les autoritzacions de la segona quinzena 1.428 han estat demanades per part de turistes
que han portat el seu vehicle de fora de l'illa, 8.851 per part de llogaters de vehicles, 8.048 per
part de residents de Formentera, i 1.553 per part de propietaris de segones residències,
empreses radicades a Formentera, empreses de transport de mercaderies, entre d'altres.

Carreteres lliures de quads
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Rafael González ha anunciat també que des de la seva àrea es va demanar un informe a la
Policia Local per constatar que no hi hagués presència de quads en circulació a Formentera.
Recordem que la nova regulació no permet el lloguer de quads, ni l'accés d'aquest tipus de
vehicles a l'illa. Segons l'informe emès per la Policia Local a data 22 de juliol, els agents no han
detectat cap quad en circulació durant els 7 dies anteriors a l'emissió d'aquest document. "Això
constata que totes les empreses de lloguer de Formentera estan complint de forma unànime
aquesta regulació", segons el conseller que ha agraït la seva col•laboració.

El permís de circulació per Formentera pel que queda del mes d'agost es pot tramitar de
manera senzilla, i en un sol tràmit, al web www.formentera.eco .
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