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Consell de
Mallorca

I Departament de Territori i lnfraestructu[es

EDICTE

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 27 de juliol de 2018, ha adoptat els següents:

(ACORDS

1r.- Aprovar inicialment, de conformitat amb alld que estableix l'article 13 de la Llei 1412000, de 2l de

desembre, d'ordenació territorial, el <Pla d'Intervenció en Ambits Turístics de Mallorca (PIAT)>, amb

l'objecte i abast que defineix la documentació técnica que s'adjunta i forma part d'aquest acord, i que

s'integra per la documentació substantiva i ambiental següent:

A) MEMÓruA

B) NORMATIVA I ELS SEUS ANNEXOS

C) PROGRAMACIÓ I ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER

D) ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÉGIC

E) PLANOLS D'INFORMACIÓ I D'ORDENACIÓ

2n.- Disposar la tramitació del <Pla d'Intervenció en AmUitr Turístics de Mallorca (PIAT)) seguint el
procediment establert a la Llei 1412000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, i en conseqüéncia

ordenar l'obertura d'un termini d'informació pública de quaranta-cinc dies hábils, de tota la documentació
integrant de l'assenyalat Pla, mitjangant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a

dos dels diaris de major circulació de l'illa de Mallorca, i al corresponent portal Web del Consell Insular
de Mallorca, per tal que qualsevol persona o entitat pugui formular les al'legacions que estimi pertinents.
En aquest trámit s'hi inclou la posada a disposició del públic del projecte de <Pla d'Intervenció en Ambits
Turístics de Mallorca (PIAT)) i de tota la documentació ambiental en els termes que contemplen la Llei
2112013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei 1212016, de l7 d'agost, d'avaluació ambiental
de les Illes Balears.

3r.- Sol'licitar l'informe previst en l'article 13.1.c) en concordanga amb l'article 10.1.d) de la Llei
1412000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, amb relació a l'ámbit de les competéncies respectives,

al Govern de les Illes Balears, a tots els ajuntaments de f illa i a la Delegació del Govern a la Comunitat
Autónoma, que haurá de ser emés en un termini de dos mesos.

4t.- Sol'licitar els informes sectorials que s'enuncien detalladament en l'informe del servei jurídic
d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca de dia l3 de juliol de 2018.

5é.- Sotmetre la documentació integrant del <Pla d'frtervenció en Ambits Turístics de Mallorca (PIAT)),
així com tota la documentació ambiental, a consulta de les administracions, órgans i entitats públiques i
privades assenyalades en el document d'abast formulat per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears el dia 20 de juliol de2017, als efectes prevists a la Llei 2112013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental i la Llei 1212016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.>
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