El Consell de Formentera acorda amb el sector un full de ruta econòmica per ajudar a superar la crisis
dijous, 30 d'abril de 2020 16:35

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la vicepresidenta i consellera de
Comerç, Ana Juan, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, s'han reunit avui
amb els representants de la PIMEF, Cambra de Comerç i Federació Hotelera. La trobada a
tractat sobre el full de ruta econòmica que ha acordat el Consell de Formentera amb el sector
per dins de les seves competències poder complementar les ajudes a la liquiditat de les
empreses i accés al crèdit implementades per altres administracions.

De moment, la institució ja ha suspès el cobrament de taxes i impostos del Consell Insular de
Formentera mentre duri l'estat d'alarma. Així mateix, ha ampliat el període de cobrament en
període voluntari de tributs de cobrament periòdic fins a desembre de 2020 que es demanin, i
que inclou els següents:

* Impost d'activitats econòmiques
* Impost de bens immobles (BICES)
* Impost bens immobles (rústica)
* Impost bens immobles (urbana)
* Impost de vehicles de tracció mecànica
* Taxa bicis
* Taxa ocupació via pública
* Taxa recollida de fems
* Taxa per guals

En la reunió d'avui s'han acordat que el Consell de Formentera durà endavant les següents
actuacions:

Línia d'ajuts als autònoms als quals la seva activitat hagi estat afectada per l'estat d'alarma. Es
detallaran els epígrafs de les activitats que s'hi poden acollir i es determinaran la quantia i els
requisits dels ajuts en funció de l'habilitació pressupostària possible.

Línia d'ajuts a PIME's a les quals la seva activitat hagi estat afectada per l'estat d'alarma. Es
detallaran els epígrafs de les activitats que s'hi poden acollir i es determinaran les quanties i
requisits dels ajuts en funció de l'habilitació pressupostària possible.
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Prorrogar el cobrament fins a final d'any 2020 de les noves altes d'activitats turístiques i
d'Estades Turístiques en Habitatges.

Allargar 12 mesos la vigència de les autoritzacions existents d'Estades Turístiques en
Habitatges.

Prorrogar la vigència del pla de qualitat 2015-2019 en habitatges d'ús turístic fins a l'any2022.

Bonificar el 100% la taxa d'Ocupació de Via Pública dels mercats ambulants. Obligació de
prestar el servei.

Bonificar el 100% la taxa d'Ocupació de Via Pública de les terrasses i altres ocupacions fetes
pel petit comerç des de l'inici de l'estat d'alarma i fins a 31 de desembre de 2020. Eliminar
excepcionalment l'obligatorietat dels mesos mínims d'obertura.

Reduir un 30% dels cànons de les concessions de costes. Esperant reducció per part de
Costes. Obligació de prestar el servei.

Bonificar el 100% les taxes per espectacles i amenitzacions musicals a establiments, eliminar
excepcionalment l'obligatorietat dels mesos mínims d'obertura i flexibilitzar els dies d'activitat.

Estudiar la possibilitat d'obrir una línia de subvencions per ajudar a pagar els costos derivats
del finançament pel possible endeutament generat per la baixada d'activitat provocada per la
crisi sanitària.

Ampliar el termini legal d'execució d'obres i flexibilitzar les pròrrogues de les mateixes.

Flexibilitzar de manera excepcional l'ordenança municipal de regulació d'obres a l'estiu per
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permetre el condicionament dels establiments comercials per a la temporada d'estiu.

Bonificació del 100% de la taxa de publicitat dinàmica als taxis.

Realitzar un pla de millores dels nuclis per poder contractar a gent de l'illa o que es puguin
acollir empreses locals.

Altres actuacions en les que es continua treballant i en les que s'ha arribat a acords inicials son:

1-

Zona Blava: S'acorda la necessitat inicialment de continuar amb les feines de control
relacionades amb aquest servei per garantir la rotació y l'aparcament als diferents nuclis.
S'acorda la necessitat d'establir mesures per poder facilitar als allotjaments bonos per als seus
clients o allargar aquest estiu de manera excepcional amb el sistema de 3 dies a l'hivern.
2 - Impost Turisme Sostenible: En aquest punt s'acorda continuar demanant al Govern el
recàlcul dels mòduls de pagament en funció de la baixada de l'ocupació a l'illa per no haver de
fer-ho per estimació directa ja que suposa un esforç més per les empreses.
3 - En relació al control d'entrada al Parc Natural s'acorda esperar a l'evolució i a la decisió de
Costes en quant al cobrament dels cànons dels aparcaments. En qualsevol cas es considera
important poder controlar i garantir la protecció de la zona.
4 - En quant a la possibilitat de reduir o fer bonificacions dins 2020 dels impostos de bens
immobles i la taxa de fems, es tracta d'impostos de caire anual que començen a meritar el 1 de
gener de cada any,de moment no es possible ja que depèn del Govern de l'Estat i ens hauría
d'habilitar per poder prendre decisions en aquest mateix any.

Desescalada
A la trobada els representants del sector han intercanviat opinions sobre l'inici de la
desescalada que es farà de manera avançada a Formentera i tres illes de les Canàries per
haver tengut menor incidència del coronavirus. L'àrea de Comerç del Consell de Formentera
farà d'intermediari amb el Govern balear per tractar de facilitar als restauradors i hotelers tota la
informació sobre les mesures de seguretat que s'hauran de seguir durant la desescalada.

30 d'abril de 2020
Àrea de Comunicació
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