Formentera ha reutilitzat prop de mig miler de palets de la Deixalleria
divendres, 18 de setembre de 2020 12:35

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Medi Ambient, informa que des de la
posada en marxa fa un any de la reutilització dels palets de fusta de la Deixalleria, s’han
reciclat un total de 459 palets.

Aquest projecte pilot té com objectiu reciclar els palets que s’envien a la planta de transferència
per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposa un sobrecost econòmic
per al Consell de Formentera. Els palets tenen un pes de 25 quilos cadascú i el cost de
traslladar-los a Eivissa és de 171 euros la tona. És a dir, l’estalvi econòmic és de 4,25 euros
per palet. En total, el reciclatge ha suposat un estalvi de 1.950 euros.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha valorat ”la bona resposta que ha tengut
aquesta iniciativa entre la població formenterera, a pesar de la pandèmia i el temps de
confinament”. El conseller recorda que aquest reciclatge "es realitza segons estableix la
normativa europea, nacional i balear per implementar la reutilització de matèries i de residus".

Els palets es lliuren de manera gratuïta a totes aquelles persones que ho desitgin i que
prèviament s’hagin inscrit en un registre en la mateixa Deixalleria, on hi ha habilitat un punt de
lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits,
com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que
afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets
tractats amb pintures o vernissos. El Consell de Formentera podrà retirar els palets cedits en
cas d’incompliment per part de l’adquirent.
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