Reunió informativa sobre les novetats en matèria de regulació turística
divendres, 15 de febrer de 2019 14:42

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que el pròxim dimecres 20 de
febrer a les 11.00 h a la Sala de Cultura (Cinema) es farà una jornada explicativa sobre la
regulació de la comercialització d'estades turístiques vacacionals. La consellera de Turisme i
Territori, Alejandra Ferrer, i el lletrat responsable d'Ordenació Turística del Consell Insular de
Formentera, David Francés faran una reunió explicativa sobre les novetats en matèria de
regulació turística de l'illa de Formentera.

En concret, a la reunió s'explicarà el Pla de Qualitat d'Estades Turístiques que recull els
requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges unifamiliars i
plurifamiliars. Són 26 requisits indispensables i 20 avaluables, dels que s'han de complir 14 per
obtenir la declaració responsable d'inici d'activitat.

També es parlarà sobre les novetats introduïdes en l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa
per la prestació de serveis administratius en matèria turística i l'Ordenança Reguladora dels
Preus Públics d'aplicació a les operacions d'adquisició de places turístiques a Formentera.

L'explicació del projecte de Reglament d'Estades Turístiques, que desenvolupa la modificació
de la Llei turística aprovada pel Govern balear serà altre dels temes que es debatran. Així
mateix s'exposaran els terminis d'aplicació de les diferents normatives perquè els interessats
puguin anar preparant ja els requisits que es demanaran.

D'altra banda, es comentarà la zonificació turística que s'ha establit amb l'aprovació definitiva
del PTI de Formentera i el nou sostre de places turístiques. Així mateix a la reunió hi haurà un
torn de preguntes en què el públic podrà exposar tots els dubtes que tengui. La reunió és
oberta a tots i totes els i les ciutadanes interessats a conèixer les novetats en matèria de
regulació turística.
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