Formentera prorroga un any la vigència de les autoritzacions de les estades turístiques en habitatge
dimarts, 16 de febrer de 2021 13:30

El Consell de Formentera prorroga la vigència de les inscripcions de les estades turístiques en
habitatges per aquest 2021 a causa de la situació excepcional que s’està vivint per la situació
sanitària. Aquesta pròrroga, que s’aprovarà en el pròxim ple del mes de febrer, es suma a la de
l’any 2020, on amb l’inici de la pandèmia ja es va prendre aquesta mesura. “Tenint en compte
que la crisi sanitària, econòmica i social continua, en el pròxim ple de febrer es tornaran a
prorrogar un any més aquestes autoritzacions”, segons ha avançat la presidenta, Alejandra
Ferrer.

Amb aquesta pròrroga, les autoritzacions inscrites durant la vigència del Reglament 1/2015 que
caduquen aquest any i s’havien de renovar, quedaran prorrogades de manera automàtica un
any, així mateix queden incloses les que varen ser prorrogades automàticament el 2020
prenent com a referència la data de presentació de la Declaració d’Inici d’Activitat. Les
autoritzacions d’estada turística en habitatges tenen un taxa de 70€ per plaça a l’any.

Pla de qualitat
Així mateix, al maig 2020 es va suspendre el pla de qualitat 2019-2024 i es va reactivar el de
2015-2019 fins a desembre del 2021. Amb aquesta suspensió el que pretenem és donar un
temps extraordinari perquè es puguin fer les inversions necessàries per adaptar-se a les noves
condicions exigides per la comercialització d’estades turístiques, segons ha concretat la
presidenta.

“Al llarg del 2020 i també durant el 2021 per part del Consell s’han aprovat diferents
bonificacions, pròrrogues i ajudes per empreses i famílies. Aquestes pròrrogues han de
contribuir a pal·liar la situació complicada de crisi econòmica que està vivint el sector turístic,
reduint els costos associats a aquests tipus de tràmits”, segons ha explicat la presidenta.
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