Interposades 84 propostes de sanció per no tenir el permís de formentera.eco en les primeres dues setma

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que en les primeres dues
setmanes de regulació del projecte formentera.eco, entre el 24 de juny i el 4 de juliol, s’han
interposat 84 propostes de sanció.

En concret, s’han detectat 83 vehicles de lloguer sense autorització i un vehicle particular que
s’està llogant per internet. Els vehicles han set detectats sense autorització per circular i/o
estacionar a Formentera per part de la Policia Local o al punt de control de la Savina.

Sancions
Cal destacar que en alguns vehicles ja acumulen més d’una sanció. Les sancions per circular o
estacionar sense autorització són d’entre 1.001 i 10.000 €.

D’altra banda, en alguns casos també s’ha sancionat el fet que el vehicle de lloguer no
disposàs del distintiu de l’empresa de lloguer. En aquest cas, les sancions per no portar el
distintiu de l’empresa de lloguer poden arribar fins als 1.000 €.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que “per la present temporada estival,
Formentera té per objectiu reduir el sostre de vehicles en un 8 % respecte a l’any 2019 i per a
que això sigui així estam aplicant diverses mesures de control de les quals en destaquen el
control policial i la lectura de matrícules a la Savina”.

El Consell publicarà setmanalment a la web www.formentera.eco les propostes de sanció. Es
poden consultar en
aquest
link
.

Per últim, Rafael González ha recordat que totes les matrícules dels vehicles que entren i
circulen per l’illa aquest estiu han d’estar registrades a la web www.formentera.eco .
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