El Consell retira 11 embarcacions abandonades a la costa de Formentera
dilluns, 11 de gener de 2016 18:30

L'àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera ha retirat 11 embarcacions o elements
flotants nàutics abandonats, 8 a l'Estany des Peix i 3 a la zona d'Es Caló. Així ho ha explicat la
consellera del ram, Daisee Aguilera, que ha destacat que «aquestes embarcacions sense
identificar presentaven desperfectes i estaven varades a la zona de domini públic marítim
terrestre, un fet que està prohibit segons l'ordenança d'ús i aprofitament de platges i zones de
bany de Formentera».

Identificació

Un zelador de Medi Ambient del Consell de Formentera va identificar 7 d'aquest elements
flotants el passat 21 de setembre i va col·locar un adhesiu a cadascuna de les embarcacions
per informar al titular de que «si en un mes no s'havia retirat de la zona de domini públic el
Consell actuaria de manera subsidiària i traslladaria l'element al dipòsit municipal», segons
Aguilera.

«Com que ningú ho va reclamar el Consell va procedir a la seva retirada, i es va publicar un
anunci al tauler d'edictes del Consell per tal que els interessats retiressin del dipòsit les
embarcacions o elements nàutics flotants en un termini màxim de 15 dies hàbils, previ
abonaments dels costos de retirada i taxa de dipòsit a càrrec dels titulars», ha afegit la
consellera. Al no ser reclamades en el termini atorgat, es va procedir a la descontaminació del
residu mitjançant el seu desballestament al centre autoritzat.

El mateix procés s'ha realitzat amb altres 4 embarcacions abandonades, dues a Estany des
Peix, i dues a Es Caló i que el zelador va localitzar els passat 28 i 30 d'octubre. Aquest
dimecres 13 de gener finalitza el termini, i si abans no els reclama ningú passaran a ser
desballestades al gestor autoritzat, ha conclòs la consellera.
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