Inici de la redacció del pla director sectorial de residus de Formentera
dimarts, 13 de setembre de 2016 17:13

El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que s'ha
adjudicat el contracte de redacció pla director sectorial de residus sòlids i urbans de
Formentera a l'empresa Técnicas de Control Prevención y Gestión Ambiental S.L. per un
import de 35.492,93 euros. L'objectiu del contracte és la redacció del primer pla director de
residus propi de l'illa de Formentera, “amb criteris de sostenibilitat ambiental, socials i
econòmics i tenint molt present les variables insulars”, segons ha explicat la consellera de Medi
Ambient, Daisee Aguilera.

Daisee Aguilera ha destacat que aquest Pla Director de Residus és molt important per l’illa de
Formentera ja que “fins ara depenem d’un pla sectorial d’Eivissa i Formentera que no té en
compte algunes de les especificitats de Formentera”. I és que, una de les principals dificultats
de la gestió dels residus a Formentera és el transport dels mateixos a l’illa d’Eivissa. Sobre
aquest fet, la consellera ha recordat que anualment el trasllat dels residus de la fracció de
rebuig té un cost d’un milió d’euros “mentre que les fraccions de materials reciclats no suposen
cap cost perquè es sufraguen amb els diners que generen el seu futur nou ús”. Aguilera ha
explicat que el Consell treballa en campanyes de sensibilització per conscienciar als particulars
i grans productors de residus a separar bé els residus “pels seus beneficis mediambientals,
però també econòmics”.

“El Pla director definirà el model de gestió més adient de residus a la nostra illa amb la intenció
de donar compliment a la normativa d'àmbit comunitari, estatal i autonòmic, i acostar-nos a
l’objectiu final de ser una illa amb residu zero”, ha declarat la consellera. Aquest pla ajudarà a
elaborar les bases pel nou concurs de recollida de residus del municipi i aplicar el nou pla, ha
afegit. El termini inicial per la redacció del Pla segons els plecs és de 21 mesos, si bé com a
millora de l'empresa adjudicatària es reduirà el termini en 9 setmanes.
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