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NOTA DE PREMSA 31 D’AGOST 2016

Terraferida presenta una denúncia davant la Conselleria de Medi
Ambient per aturar l'ocupació il·legal de platges per part dels
iots xàrter de luxe.
Recordam que la CAIB té un instrument legal (LECO) que preveu sancions d'entre 6.000
i 100.000 euros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les darreres setmanes ha causat gran preocupació entre la gent, una nova activitat
comercial practicada per grans vaixells xàrter. Aquesta, consisteix en organitzar
acampades de luxe als principals espais naturals de les Illes com a experiència per a rics.
Les tripulacions d'aquests grans iots desembarquen a terra i instal•len grans para-sols,
llits "balinesos", hamaques de luxe, cistelles de fruites exòtiques etc. Aquestes
acampades estan convertit en "beach clubs" itinerants certs espais naturals protegits
com el Parc Nacional de Cabrera, Es Trenc, Es Carbó, Es Coll Baix (Alcúdia) o la platja de
Cavalleria a Menorca, catalogats com a LIC (Llocs d’Interès Comunitari) i/o ZEPA (Zona
d'Especial Conservació per les Aus) i ANEI.
Els iots turístics identificats fins ara, són el Lauren L, el Mustique i el Malibú. Recordam
que l'aplicació “Weissel Finder”, permet saber la posició d'aquests iots des de qualsevol
dispositiu mòbil. Aquestes activitats lucratives privatitzen l'espai, fent negoci amb el
patrimoni natural de tots i generant impactes no desitjats. Recordem que el lloguer
d'aquests iots pot arribar a costar 400.000 euros a la setmana. Molts banyistes s'han
queixat a les tripulacions, i la resposta ha estat sempre que era legal. Terraferida creu
que aquesta pràctica és il•legal. De fet es podrien haver vulnerat fins 3 normes:
•

Llei de Costes, tal i com recull l'article 66.

•

LECO Llei de Conservació 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental.

•

PRUG. Pla Rector d'ús i gestió de Cabrera. L'article 2.3.5 referit a transport
col·lectiu, deixa clar que el transport col·lectiu (més de 12 persones) i amb
aquestes finalitats, requereix concessió administrativa.
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Cal aplicar la LECO amb severitat per prevenir.
En la seva denúncia, Terraferida insisteix als responsables autonòmics, que és d'aplicació
la LECO, que especifica que les activitats greus. És el cas de "l'acampada, el bivac i la
pernocta a l'aire lliure en llocs prohibits". Les activitats greus, poden ser sancionades
amb multes de 6.001 a 100.000€ (art. 49, 50.2 i 54). Esteim d'acord en que les illes
haurien de disposar de més autonomia per afrontar millor els reptes de conservació del
litoral, però no oblidem que tenim un instrument legal efectiu (la LECO) que podria
aplicar-se de manera immediata a aquesta situació específica. Terraferida ha sol·licitat
per escrit a la Conselleria de Medi Ambient que investigui aquestes empreses i les
sancioni de manera exemplar, abans que aquesta pràctica comercial es converteixi en
normal.
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