Formentera demana una reunió amb el Govern per abordar la problemàtica de l'habitatge
dimecres, 7 d'octubre de 2015 19:23

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, ha enviat avui una carta dirigida al
conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear, Joan Boned, per demanar-li
realitzar els tràmits necessaris per donar el servei d’una oficina de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI) a l'illa i poder abordar de manera resolutiva el problema de l'habitatge. La consellera de
Territori, Alejandra Ferrer, ha demanat una reunió amb el seu homòleg balear per tractar «una
de les problemàtiques més importants que hi ha a l'illa de Formentera: la cerca d'habitatge».

La consellera ha recordat que s'està construint per part del Govern Balear un edifici
d'Habitatges protegits en el nucli de Sant Ferran, però ha afegit que «això no serà suficient per
cobrir la gran demanda que existeix a l'illa». Així mateix, Alejandra Ferrer ha explicat que des
del Consell de Formentera s'ha desenvolupat el reglament de comercialització d'estades
turístiques en habitatge amb el qual «esperem poder destriar entre habitatges dedicats o no al
sector turístic i aconseguir que augmenti la borsa d'habitatges que es lloguin per tot l'any o per
la temporada»

En la missiva es destaca que en els últims dies han aparegut diverses notícies referents a
aquest tema en les quals es parla de que el Govern Balear es planteja «penalitzar i bonificar
fiscalment als diferents propietaris d'habitatges depenent de la tipologia dels seus
arrendaments», també s'ha parlat, segons ha remarcat «de diferents acords amb entitats
financeres que permetran disposar a l'Institut Balear de l'Habitatge entre 70 i 100 habitatges per
destinar-les al lloguer social».

Però a Formentera «el nombre de pisos dels quals disposen les entitats bancàries o estiguin
desocupats tot l'any és insignificant», segons ha explicat Alejandra Ferrer que ha recordat que
el problema radica en l'especulació de l'habitatge i la rendibilitat d'aquests durant uns mesos de
temporada alta, contra els problemes i pors als quals s'enfronten molts propietaris per faltes de
pagament, desnonaments o simple falta d'informació. «Així mateix les persones que busquen
habitatge no saben on informar-se i no compten amb cap tipus d'assistència, aval o informació
sobre les ajudes a les quals podrien optar», ha afegit.

Per això la consellera de Territori considera necessari que «es doni el servei de l'IBAVI
directament a Formentera, ja que a l'oficina es podria fer funcions d'assessorament i informació
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a tots els interessats».
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