Formentera aplicarà la taxa de formentera.eco durant l’estiu 2021
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L’any passat es va suspendre el cobrament de la taxa per la incertesa de la temporada.
Per als residents de les illes l’acreditació és gratuïta

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que aquest estiu es tornarà a
aplicar la taxa per obtenir les acreditacions per circular per Formentera, durant el període de
regulació, entre el 24 de juny al 7 de setembre d’aquest 2021. L’import que hauran de pagar els
visitants serà per cotxe: 1,00 €/dia, amb un import mínim de 5,00 €, i per moto (motocicletes i
ciclomotors): 0,50 €/dia, amb un import mínim de 2,50 €. Per als residents, de Formentera i la
resta de les illes i per als vehicles elèctrics, l’acreditació és gratuïta.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que “atesa l’evolució favorable de la
pandèmia i la creixent demanda per portar vehicles de visitants a l’illa, hem cregut convenient
tornar a aplicar la taxa”. Recordem que l’any passat, i de manera excepcional davant la
incertesa de la temporada turística, no es va cobrar aquest gravamen.

Tot i això, “la temporada passada va haver-hi una gran demanda, fins al punt que alguns dies
d’agost es va arribar a esgotar la quota de vehicles de visitants”, segons ha concretat.
A més, des del Consell de Formentera també hem detectat interès per part del món
empresarial en la línia entre les Pitiüses, “una naviliera ha presentat al·legacions al projecte
formentera.eco per evitar que es limiti l’entrada de vehicles, i una altra vol incorporar-se a la
línia marítima de Formentera i Eivissa”, ha explicat el conseller. “Aquests fets ens demostren
novament la necessitat del projecte formentera.eco, que va néixer per evitar la saturació de la
xarxa viària en temporada alta i així poder garantir la satisfacció de residents i visitants i la
sostenibilitat de l’illa”, en paraules de Rafael González.

Formalització reserves
Al web formentera.eco estan actives les prereserves des del passat 15 de març. Aquestes
prereserves es podran formalitzar durant la primera quinzena de juny. Els usuaris rebran un
correu electrònic per realitzar la confirmació de la reserva i el pagament. Sobre la taxa, el
conseller ha destacat que “tal com l’hem plantejat, està pensada per beneficiar les estades
llargues, un fet d’interès per Formentera a nivell turístic”.
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En darrer lloc, el conseller ha explicat que les prereserves al web www.formentera.eco han
augmentat més d’un 50 % una vegada finalitzat l’estat d’alarma: entre el 15 de març i el 9 de
maig (56 dies) s’havien fet 1.783 prereserves, amb una mitjana de 32 prereserves per dia.
Entre el 10 de maig i el 19 de maig (10 dies) s’han fet 491 preserves, amb una mitjana de 49
prereserves per dia. Aquesta tendència de reserves a l’alça va en la línia de l’exposada en Fitur
per la presidenta Alejandra Ferrer i els representants del sector empresarial de l’illa.

Consell d’Entitats
Per últim, el conseller ha recordat que aquesta taxa ha estat validada pel Consell d’Entitats al
febrer de 2020. La decisió presa pel Consell d’aplicar la taxa aquest estiu serà comunicada en
els pròxims dies a totes les associacions que formen part del Consell d’Entitats.

21 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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