
El nostre
objectiu és
que els teus
fills continuïn
enamorats de
Formentera
Web de reserves per circular a
Formentera els mesos de juliol i agost

www.formentera.eco

Podran trobar tota la informació
sobre la regulació en la web

www.formentera.eco

El ritme natural i la pau que es respira a 
Formentera són l’essència de l’illa. Per 
conservar aquesta característica que la 
fa tan especial, el Consell de Formentera 
ha impulsat una regulació a la circulació 
de vehicles.

L’objectiu és fer de l‘illa un lloc 
sostenible, tant per al present com
per a les generacions futures.

formentera
.eco



Qui ha de demanar
l’autorització? 

A qui afecta la regulació?
La mesura afecta a tots els vehicles de 
motor que accedeixin a l’illa, circulin i 
estacionin en la via pública.

Visitants
Els turistes poden triar al motor de 
recerca de la web els dies que volen 
venir a Formentera a través d'un 
calendari on realitzaran la seva reserva. 
Els turistes hauran de pagar 1€ al dia per 
cotxe, i 0,5€ per motocicleta per
formalitzar la reserva. 

Objectius 

Preservar la tranquil·litat de l’illa de 
Formentera també en temporada alta i 
rebaixar la pressió de la xarxa viària

Mantenir l’equilibri entre el turisme i la 
vida quotidiana dels residents a l’illa

Conscienciar sobre la importància 
d'apostar per un model de turisme 
sostenible que garanteixi l'estabilitat 
ecològica i econòmica de l'illa

Persones, empreses o
vehicles amb condicions
especials
Les persones, empreses o vehicles amb 
condicions especials realitzaran 
l'autorització per tota la temporada amb 
un sol tràmit. En aquest apartat 
s'inclouen els residents de Formentera 
que podran fer les altes dels seus 
vehicles per obtenir l'autorització que en 
aquest cas és gratuïta i no té límit de 
quota.

Període d’aplicació
De l’1 de juliol al 31 d’agost de l’any 2019 
(ambdós inclosos).

Plataforma web
El Consell Insular de Formentera ha 
habilitat la pàgina web
www.formentera.eco com a canal de 
tramitació de les sol·licituds.

Quin és el distintiu per
a poder circular?
La pròpia matrícula del vehicle ens 
serveix com a distintiu. A la web
formentera.eco hi ha un espai per 
comprovar que la tramitació ha estat 
correcta i que podem circular per 
Formentera. 

Què passa si no demano
l’autorització?
Els vehicles que circulen per l’illa durant 
els mesos de juliol i agost sense 
autorització podran ser sancionats.


