Formentera envia 150 notificacions per instar a fer obres de millora en l’estètica d’edificis de nuclis urban
dimarts, 9 de març de 2021 13:23

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Territori, ha enviat devers 150 notificacions per
instar a la millora de l’estètica de la façana de diferents edificis situats en nuclis urbans de
Formentera. Recordem que des del Consell s’anava a revisar l’estètica dels edificis situats en
els nuclis urbans perquè en cas que fos necessari una intervenció de millora instar-los a dur-la
endavant.

Aquesta acció s’emmarca dins la campanya “Formentera es cuida a cada racó”. La campanya
es va iniciar al mes de novembre i es perllongarà fins al 30 d’abril. L’objectiu és aconseguir que
els ciutadans i comerciants s’impliquin i ajudin a millorar la imatge dels pobles. A més amb
aquestes obres, “en un any tan complicat per la situació de la pandèmia, es fomenta l’economia
local del sector de la construcció, pintura o manteniment, entre d’altres”, segons ha declarat el
conseller de Territori, Rafael González.

Agilització dels tràmits i bonificacions
A més, per impulsar les obres de millora el Consell ha agilitzat els tràmits i bonifica taxes i
impostos associats a les reformes i millores. Les taxes estan bonificades al 100%, l’impost al
95% (el màxim legal permès) i la taxa d’ocupació de via pública al 100%.

Pel que fa als tràmits de les obres menors, no afectades per patrimoni, es pot obtenir
l’autorització entregant al Consell a través de l’OAC o l’OVAC una comunicació prèvia dels
treballs (no llicència), i les feines es poden iniciar en un termini d’un dia. Pel que fa a les obres
de reforma sense ampliació, no afectades per patrimoni, es poden sol·licitar també per
comunicació prèvia (no llicència) i es poden iniciar als 10 dies de la seva petició.

Més informació
Les tramitacions es poden fer a l’OVAC, per a resoldre dubtes respecte a la campanya es
poden dirigir les consultes a urbanisme@conselldeformentera.cat o demanar cita prèvia a
l’àrea d’Urbanisme telefonant al 971321087.
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