El Consell de Formentera presenta el primer paquet de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, en nom de tot l’equip de Govern ha
signat avui un primer decret de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la crisi sanitària del coronavirus. Aquesta situació, segons ha explicat la
presidenta, “requereix la ràpida reacció per part de totes les administracions públiques, així
com una resposta conjunta i una política coordinada d’actuació per afrontar amb les màximes
garanties els efectes provocats pel brot d’aquest virus, tenint en compte, principalment, el risc
que suposa per a la salut i el benestar de la ciutadania”.

Les primeres mesures que s’adopten amb caràcter urgent per alleujar la situació tributària a
ciutadans i empresaris seran: “Suspendre, per part del Consell Insular de Formentera, mentre
duri la declaració de l’estat d’alarma, el següent:

- L’inici de procediments de recaptació en termini voluntari de deutes, la recaptació dels quals
correspon al Consell Insular de Formentera.
- L’emissió per part del Consell Insular de Formentera de notificacions en matèria d’ingressos
de dret públic.
- L’aprovació de padrons i llistes de cobrament de taxes i preus públics amb periodicitat
mensual.
- La remissió a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) dels ingressos de dret públic no
pagats al Consell Insular de Formentera en el termini voluntari per tal que iniciï el procediment
executiu de recaptació.

Així mateix també es sol·licitarà a l’ATIB, l’ampliació del termini voluntari de pagament dels
tributs de cobrament periòdic per rebut (inicialment previst de l’1 d’agost a l’1 d’octubre) 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 d’ocupació de via pública
* Taxa de recollida de fems
* Taxa per a guals
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El decret recull que, des del moment de l’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma i
fins a la seva finalització, no es produirà la meritació del fet imposable de cap de les taxes i/o
preus públics del Consell Insular de Formentera, cap dels quals han estat delegats per a la
seua recaptació a l’ATIB, amb l’excepció dels serveis que romanen oberts per ser considerats
activitat essencial.

Impuls a l’atenció de les famílies i el benestar social
D’altra banda, es prioritzarà el pagament dels expedients en matèria de benestar social i
l’atenció a les famílies, així com l’abonament de factures els proveïdors del Consell Insular de
Formentera, sense perjudici de les prioritats disposades a la normativa de rang superior.
“Volem tenir cura de les persones i famílies més vulnerables que en aquests moments són les
que queden en una situació molt complicada”, segons ha destacat la presidenta.

Així mateix, es modificaran, si n’és el cas, les ordenances fiscals i els preus públics d’aquest
Consell Insular per tal de mitigar l’impacte negatiu de la crisi sanitària al teixit econòmic, social i
productiu de l’illa de Formentera.

La presidenta ha destacat que “es tracta d’un primer decret al qual seguiran d’altres de més
específics i adaptats a circumstàncies, en aquests moments resulta obligada l’adopció de
mesures extraordinàries a l’àmbit d’aplicació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a
l’àmbit competencial del Consell Insular de Formentera, sent la prioritat principal alleugerar
l’impacte fiscal de familias i empresaris, facilitant amb això que la normalitat es recuperi tant
prompte com la situació sanitària millori”.

Alejandra Ferrer ha afegit que “atesa la paralització del teixit social i econòmic de l’illa de
Formentera, que s’han vist clarament afectats per les limitacions pròpies de l’estat d’alarma, es
proposa un primer paquet de mesures econòmiques per l’impacte que s’està produint sobre les
persones físiques i jurídiques afectades per les mesures de contenció adoptades per les
autoritats competents”. “Aquestes mesures són fruït del contacte continu, entre els serveis
econòmics del Consell de Formentera i la resta d’àrees, i els diferents agents econòmics i
empresarials de l’illa per tal que siguin el més eficient i eficaces possibles i s’adaptin a la realitat
i el teixit econòmic de Formentera”, segons ha conclòs la presidenta.
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