'El decret del Govern va en la línia proteccionista de les nostres normes'
dijous, 14 de gener de 2016 06:30

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller de Presidència, Bartomeu
Escandell i la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, s'han reunit avui amb el conseller de
Territori, Mobilitat i Energia del Govern, Joan Boned, i el director general d'Ordenació del
Territori, Luis Corral, que els han explicat el decret llei de mesures urgents en matèria
urbanística aprovat ahir en Consell de Govern.

Després de la trobada, la consellera Alejandra Ferrer ha explicat que aquest nou decret va més
en la línia de les Normes Subsidiàries que va aprovar la institució insular a l'any 2010 i que
tenen com a objectiu protegir el territori. Pel que fa a la prohibició total de construir en ANEI que
introdueix el decret, la consellera ha explicat que les normes de Formentera ja restringien molt
aquesta possibilitat. «Tenim un territori únic i limitat i la seva diferència marca la nostra
competitivitat», ha argumentat la responsable de territori.

Retorn de competències
Alejandra Ferrer ha celebrat que amb aquest canvi normatiu es tornen les competències als
consells i als ajuntaments, «per exemple, el decret possibilita que acampar a Formentera torni
a estar prohibit perquè assenyala que la normativa més restrictiva serà la que prevalgui»,
segons ha destacat la consellera.

Pel que fa al turisme, Alejandra Ferrer ha vist amb bon ulls que quedi oberta la possibilitat de
millora de les instal·lacions en sòl rústic però «sense que això pugui suposar ampliacions
abusives destinades a encobrir augment de places o activitats».

La consellera ha declarat que ara queda una gran feina per fer, a l'hora de desenvolupar totes
les lleis que afectin el territori, com ara la del sòl, i ha demanat als responsables del Govern
que «treballin conjuntament amb el Consell de Formentera per fer les noves normatives, que
hauran de tenir en compte les característiques i especificitats de la nostra illa», segons ha dit.
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