Es millora un 21% la concessió d'obres menors automàtiques
dimarts, 13 de gener de 2015 19:55

El Consell de Formentera, a través del departament d'obres, ha facilitat avui les dades
d'activitat del darrer any 2014. El conseller d'Urbanisme i Economia, Bartomeu Escandell, ha
informat que l'any 2014 es varen realitzar 253 sol·licituds d'obra menor, menys que al 2013,
quan es sol·licitaren 329 llicències.

Per contra, el número de sol·licituds d'obres menors simples ha augmentat, ja que durant l'any
2014 se n'han realitzat 136 per 112 l'any 2013. Això significa un augment del 21%. Bartomeu
Escandell atribueix aquests números a que “per facilitar i agilitzar els tràmits cada vegada
aconseguim que més casuístiques per les que s'havia de sol·licitar obra menor passin a la
consideració d'obra menor simple, que vol dir que l'obtenció és gairebé automàtica”.
De les 253 sol·licituds d'obra menor sol·licitades, se n'han concedit 137, “la resta estan en
tramitació, la majoria d'elles pendents d'informes d'altres administracions”. L'any 2013, de les
329 llicències sol·licitades se'n van concedir 218.

Pel que fa a obra major, l'any 2014 s'han realitzat 110 sol·licituds, de les quals 14 corresponen
a noves edificacions en sòl rústic i 96 a reformes de construccions ja existents. L'any 2013 es
varen realitzar 101 sol·licituds i se'n van resoldre 51. Escandell ha afirmat que “en obres majors
seguim resolent més sol·licituds de les que entren, però en menor mesura que al principi de la
legislatura, ja que la situació del departament ja és normalitzada”.

Pel que fa a les cèdules d'habitabilitat, aquest darrer any 2014 el número de sol·licituds ha estat
de 84, per les 77 de 2013. D'aquestes 84 se n'han resolt favorablement 64, mentre que al 2013
varen ser de 13.

El proper mes de febrer el departament d'Urbanisme informarà de les dades referides a
disciplina urbanística de l'any 2014.
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