Inici de les obres de consolidació de la torre des Trituradors
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Infraestructures, informa que demà divendres 21
d’octubre la institució comença a executar de manera subsidiària les obres urgents de
conservació de la torre des Trituradors, a càrrec de l’obligat, en aquest cas Salinera Española,
SA, que és la titular de l’immoble. El Consell de Formentera ha decidit executar aquestes obres
“a causa del greu estat de conservació i pel seu alt valor patrimonial”, segons ha explicat la
consellera de Patrimoni, Susana Labrador.

A l’any 2012 la institució va concedir una llicència d’obres a l’empresa arrendatària de
l’immoble. “Però la llicència no es va arribar a retirar i per tant les obres de consolidació no
s’arribaren a desenvolupar, amb el conseqüent deteriorament progressiu que l’immoble ha
seguit patint fins a l’actualitat”, segons la consellera. Per aquest motiu, l’àrea de Patrimoni va
iniciar, el 2013, un expedient d’ordre d’execució contra el qual Salinera Española, SA, va
interposar un recurs contenciós administratiu que a hores d’ara encara està pendent de
sentència.

Obres
El projecte presentat es planteja com a consolidació estructural de caràcter temporal per evitar
el col·lapse de l’immoble. L’actuació prevista consisteix en realitzar una sèrie d’anellaments
perimetrals repartits en cinc punts de l’alçat de la torre per tal d’evitar l’esbucament dels arcs
superiors, tenint en compte que presenten trencs que comprometen seriosament la seva
estabilitat estructural, fet que no només posa en perill la conservació del bé sinó, també, la
seguretat dels ciutadans. L’execució del projecte està pressupostat en 41.037,15 euros, i 2
mesos d’execució.

Cal destacar, que des de l’àrea de Patrimoni s’ha encarregat la realització de l’estudi
arqueològic i històric de l’immoble, en compliment del que estableixen les Normes subsidiàries
de Formentera i el mateix Catàleg del patrimoni cultural de Formentera, a l’hora de realitzar
actuacions en els béns immobles que formen part del patrimoni històric.

Antecedents jurídics
L’expedient d’ordre d’execució es fonamenta, entre d’altres preceptes legals, en els articles 26 i
27 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, els quals
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estableixen que els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d’interès cultural
o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que
se’n garanteixi la salvaguarda dels seus valors (art. 26). En cas d’incompliment del deure de
conservació d’aquests béns, les administracions públiques competents podran ordenar als seus
propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors l’execució de les obres necessàries per
preservar-los, conservar-los i mantenir-los. Si els que hi són obligats no executen dites
actuacions, les administracions públiques competents podran fer-ne l’execució subsidiària, a
càrrec dels obligats (art. 27).

Història de la torre
La torre des Trituradors de la Savina forma part del bé d’interès cultural, en la tipologia de lloc
històric, dels elements constructius i d’enginyeria de ses Salines de Formentera, aprovat per
acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. A més a més, es troba inclosa en el
Catàleg del patrimoni cultural de Formentera (element AI-S-5, fitxa núm. 737), amb grau de
protecció A. La finalitat d’aquesta torre construïda a mitjan del segle XX era moldre la sal d’una
manera més mecanitzada que al Molí d’en Marroig o des Carregador (conegut ara com Molí de
Sal), més antic, i que també servia per triturar la sal.
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