Turisme compta amb 757 places noves i 257 han regularitzat la seva situació
divendres, 29 de gener de 2016 20:35

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, ha informat que el termini per
regularitzar places que va acabar el passat 17 de gener 2016 ha obtingut els següents
resultats: des del 2011, any en el que es va aprovar el reglament d'adquisició de places
turístiques i les seves tarifes, s'han adquirit 757 noves places turístiques per a la ampliació o
nova instal·lació a hotels i apartaments turístics de l'illa i s'han regularitzat 253 places a
establiments turístics existents. Així ho ha explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer
que ha destacat que «amb aquestes adquisicions de places passam de les 1.195 places
disponibles a l´any 2009 a un comput restant de 185 places que queden ara disponibles per a
l'adquisició de noves places per a ampliació o nova instal·lació, termini que continua obert».
«Aquestes xifres demostren que molts empresaris de Formentera han fet els deures i han fet
servir aquest procés per regularitzar la seva situació o millorar la qualitat dels establiments»,
segons ha explicat Alejandra Ferrer.

Es recaptaran més de 2 milions d'euros

Cada plaça regularitzada o de nova adquisició ha tengut un cost d'entre 2.800 euros a 4.200
euros, depenent de la qualitat que oferien, «a major qualitat menor preu, per incentivar l'aposta
pel turisme de qualitat que defensa el sector turístic», segons ha destacat la consellera. El
pagament de la regularització o adquisició d'aquestes 1,010 places es pot fer fraccionat, en
total es recaptaran 2.177.000 euros, segons ha concretat la consellera. La Comissió
d'Ordenació Turística serà l'organisme encarregat de decidir en què s'inverteixen aquests
doblers, Alejandra Ferrer ha avançat que «previsiblement serà per projectes de rehabilitació de
zones turístiques madures, com Es Pujols, de diversificació de mercats turístics, de I+D+I, o de
lideratge turístics». En total l'illa de Formentera compta amb 11.667 places turístiques d'aquest
tipus d'establiments.
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