El transport públic serà gratuït per a les persones amb discapacitat o dependents i els seus acompanyant
dijous, 27 de maig de 2021 12:35

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que a partir del 4 de juny el
transport públic en autobús serà gratuït per als següents usuaris:

-Menors de 18 anys
-Persones amb discapacitat o dependents i els seus acompanyants

En ambdós casos, la gratuïtat del servei s’aplicarà tant als residents com als visitants.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha mostrat la seva satisfacció per poder posar en
marxa aquesta iniciativa amb la qual per una banda es vol “fomentar l’ús del transport públic i la
mobilitat sostenible entre els infants i joves de l’illa perquè en el present, però també en el futur,
tinguin l’hàbit, coneguin les avantatges i siguin usuaris del transport públic”, ha declarat. I per
altra banda, ha afegit, “es vol facilitar l’autonomia i la mobilitat per a les amb discapacitat o amb
dependència i els seus acompanyants”. Amb aquesta iniciativa es dona resposta a una petició
feta en el Consell d’Entitats per l’Associació Pau Mayans per la Integració de les Persones amb
TEA.

Gratuïtat del servei sense tràmits administratius
Els documents acreditatius per poder accedir de manera gratuïta seran: en el cas dels menors
d’edat el carnet d’identitat o el passaport, i en el cas de les persones discapacitades o
dependents i els seus acompanyants serà la targeta acreditativa del grau de discapacitat, el
certificat de discapacitat o el certificat de dependència. “Hem volgut simplificar la manera de
poder accedir a la gratuïtat del servei, així evitam que s’hagi de fer cap tràmit, només amb el
DNI o les targetes que els dependents o discapacitats ja tenen, basta per fer-lo servir com
acreditació als autobusos”, ha destacat Rafael González.

formentera.eco 2021
Aquesta mesura està inclosa en el programa de mesures de potenciació de la mobilitat
sostenible del projecte formentera.eco per a l’any 2021, i en paraules del conseller, “és una
passa més en el camí cap a la mobilitat sostenible en el que fa anys treballa el Consell de
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Formentera”.
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