Formentera aplica la nova limitació de velocitat dins els pobles
dimarts, 11 de maig de 2021 12:23

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que a partir d’avui 11 de maig
entra en vigor la nova limitació de velocitat a totes les vies urbanes dictaminada per la Direcció
General de Trànsit (DGT). “El Consell de Formentera està instal·lant durant aquesta setmana
una quarantena de senyals amb la nova limitació de velocitat perquè els conductors coneguin
la normativa aplicada a cada via”, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González.

En el cas de Formentera, amb la nova limitació, en la majoria dels carrers dels pobles es podrà
circular a un màxim de 30km/hora, tot i que hi ha excepcions. Concretament les limitacions
queden de la següent manera:

20km/hora: Carrers dels pobles amb una única plataforma (és a dir on tot el paviment està al
mateix nivell, la vorera no està aixecada). Per exemple: passeig de la Marina (passeig marítim)
al port de la Savina, carrer de Guillem de Montgrí de Sant Ferran, carrer d’Àngela Ferrer del
Pilar, entre d’altres.
30km/hora: La resta de carrers dels pobles. Per exemple: avinguda des Pla del Rei a Sant
Francesc, carrer de s’Espalmador as Pujols, entre d’altres.

Les travessies, és a dir quan la carretera passa per dins les poblacions, també queden
limitades a 30km/hora. Per exemple, l’avinguda de la Mediterrània de la Savina, l’avinguda de
Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, l’avinguda de la Mola al Pilar, entre d’altres.

Totes les rotondes també queden limitades a 30km/hora, 50km/hora les circumval·lacions de
Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols, per estar situades als afores dels nuclis urbans.

Aquesta era una mesura ja recollida al Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera aprovat a
final de 2018. “De fet, en les darreres actuacions de reforma de carrers ja s’estava aplicant
aquesta limitació de velocitat”, segons ha concretat el conseller.
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