El nou servei d’inspecció de Turisme i Territori de Formentera ha fet 400 controls durant aquest estiu
dimecres, 2 de novembre de 2016 22:23

La consellera de Turisme i Activitats, Alejandra Ferrer, ha fet avui balanç dels primers mesos
de funcionament del Servei d’Inspecció del Consell de Formentera creat el passat estiu. Durant
aquest temps, la branca d’aquest servei de Turisme i Territori ha realitzat 700 visites
informatives i 400 controls i inspeccions, segons ha explicat la seva responsable.

Ocupació de via pública
Els inspectors han detectat que 39 locals ocupaven la via pública sense llicència, un fet que ha
generat l’atorgament de 30 autoritzacions amb uns ingressos de 14.806 euros. Pel que fa a la
regularització dels locals que no estaven al corrent dels pagaments s’han recaptat 17.664
euros. A més, s’han incoat 60 expedients sancionadors per ocupació de via pública per valor de
17.861 euros.

Activitats
Pel que fa a la part d’activitats, s’han inspeccionat 47 establiments, dels quals 22 no
disposaven de títol habilitant i ara s’està tramitant els corresponents expedients sancionadors.
A més, s’han realitzat altres inspeccions que han donat com a resultat la imposició de 17
expedients d’activitats. I s’han interposat infraccions d’activitats per valor de 90.628 euros i per
infracció en matèria d’horaris s’han incoat expedients per valor de 14.050 euros.

A les empreses de lloguers de vehicles s’han fet 27 inspeccions a 7 companyies diferents, a les
que s’han incoat sancions per valor de 153.000 euros per haver realitzat activitats en rústic o fet
servir aparcaments públics per vehicles de lloguer sense contracte. Per aquest motiu s’han
clausurat 3 activitats i precintat 3 terrenys en rústic.

Turisme
Amb motiu de les inspeccions realitzades a 100 habitatges s'han incoat 10 expedients
sancionadors en matèria de turisme, i s'ha clausurat i precintat un establiment, de 17
apartaments, per no tenir llicència, sobre aquest cas ara mateix hi ha obert un contenciós
administratiu. Aquestes inspeccions s’han fet com a resultat del sorteig realitzat en la Comissió
de Govern per confeccionar el pla estival d’actuació.
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Durant l'estiu s'han imposat sancions en matèria turística per valor de 43.000 euros amb la
comprovació inicial de comercialització per internet, corroborant després que efectivament hi
havia inquilins. A més, en l'àmbit de regularització d'estades turístiques s'han realitzat 173
inspeccions, tramitat 354 declaracions responsables d’inici d’activitat turística i queden
pendents de tràmit i inspecció 90 analogies, que donaran lloc al registre d'aproximadament
2.000 places d'estada turística.

En disciplina urbanística l'any 2016 s'han iniciat 51 expedients de restabliment de la legalitat
que comportaran el mateix nombre de sancionadors. Fins avui hi ha 43 expedients
sancionadors iniciats dels quals s'han finalitzat 25. Des de l'inici de la legislatura hi ha 99
expedients de disciplina iniciats, dels quals a dia d'avui s'han finalitzat 60, dels quals s'han
emès 33 ordres de demolició, 26 expedients que han regularitzat la seva situació mitjançant
projectes de restitució de la legalitat, a través de legalització o demolició parcial o completa
voluntària, i un expedient que havia caducat. Les quantitats recaptades per disciplina
urbanística des de l'inici de legislatura suposen un total de 242.883 euros.

Campanyes informatives
D'altra banda durant l'estiu s'ha recopilat informació per a la realització de diferents campanyes
que tindran lloc aquest hivern: com la neteja dels terrenys en rústic, la rehabilitació de parets de
pedra seca, la reordenació de la senyalització comercial en rústic, entre d’altres. A més, es
continua informant sobre la regularització d'estades turístiques en habitatges, on es reben
consultes i noves inscripcions diàriament.

La consellera de Territori i Turisme ha destacat que “totes les accions del servei d’inspecció
van destinades a posar límits i regular les activitats i l’ordenació turística per assegurar que no
hi hagi competència deslleial i que es respectin les regles del joc en benefici de la qualitat
turística i del benestar social”.
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