Biel Barceló presenta l'Impost de Turisme Sostenible a Formentera
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El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, s'ha reunit avui matí amb el
vicepresident i conseller de Turisme del Govern Balear, Biel Barceló, a la Sala de Plens del
Consell de Formentera. A la trobada també han assistit la consellera de Turisme, Alejandra
Ferrer, i el conseller d'Hisenda, Bartomeu Escandell, així com la directora general de Turisme,
Pilar Carbonell.

En aquesta reunió, els responsables balears han presentat l'esborrany de l'Impost de Turisme
Sostenible. El president del Consell de Formentera ha explicat que ara la institució insular
«estudiarà el projecte per saber com funcionarà l'impost i tindre temps per fer aportacions per
millorar-lo». El vicepresident i conseller de Turisme ha assegurat que «una vegada es presentin
les propostes dels consells insulars es millorarà el màxim possible la proposta del Govern».

Tramitació
Fins al novembre es recolliran les propostes dels consells, i després s'elaborarà l'avantprojecte
de la llei, segons ha declarat Biel Barceló que ha avançat que «en uns dos mesos s'aprovarà la
norma en Consell de Govern perquè s'inicii la tramitació parlamentària abans de final d'any, es
debati en el Parlament durant el primer trimestre del 2016, i s'aprovi en el segon trimestre de
2016».

Inversions mediambientals i turístiques
Respecte a les inversions que es faran amb la recaptació de l'impost, Jaume Ferrer ha explicat
que Formentera respondrà a les «demandes mediambientals o del sector turístic per millorar
zones envellides». En aquest sentit, Biel Barceló ha dit que «qui coneix millor les necessitats de
cada illa són els mateixos consells i que a més les peticions de Formentera quadren amb la
finalitat de llei, que tracta de donar prioritat a les inversions mediambientals». D'altra banda, el
president del Consell de Formentera ha destacat que «és important que els turistes coneguin
en què s'inverteix l'impost que pagaran».

Pel que fa a la promoció turística el conseller de Turisme del Govern ha declarat que «en vista
el 2016 se signarà un conveni puntual amb Formentera perquè les accions de promoció es
facin de manera coordinada i l'illa disposi de recursos». Biel Barceló espera que durant el 2016
es negociïn les condicions del traspàs d'aquesta competència i que la transferència «sigui una
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realitat durant el 2017».
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