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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
DEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

8219

Partió del domini public marítim-terrestre del tram de costa d'uns quinze mil sis-cents vint-i-vuit
(15.628) metres de longitud, de tot el terme municipal de Santa Margalida, illa de Mallorca (Illes
Balears) refª: DL-72-Baleares

Per OO.MM. de 24 de novembre de 2011 i 29 de juny de 2012, en compliment de les sentències judicials, es va anul·lar l'O.M. de 27 de
desembre de 2007 i es va autoritzar a la Demarcació de Costes en Illes Balears a realitzar la partió del tram anul·lat, conservant els actes i
tràmits efectuats des de l'inici fins a la remissió a la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del projecte de partió
inclusivament, i es va sol·licitar que elaborés un informe per comprovar si la línia de la partió anul·lada seguia sent vàlida.
La Demarcació de Costes en Illes Balears, amb data 1 de juliol de 2016 ha dictat providència d'incoació de l'expedient de partió de tot el
terme municipal de Santa Margalida, d'acord amb l'establert en l'article 12 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, modificada per la
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
Segons prescriu l'apartat 2.a de l'article 21 del Reglament General de Costes (Reial Decret 876/2014) es procedeix a publicar l'anunci de
INCOACIÓ i INFORMACIÓ PÚBLICA de l'expedient de partió, amb la finalitat de que, en el termini d'UN MES, qualsevol interessat pugui
comparèixer en l'expedient, examinar el plànols de delimitació provisional de la zona de domini públic i de la de servitud de protecció i
formular les Al·legacions que consideri oportunes.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/90/955946

L'expedient de partió, que inclou els plànols amb la delimitació provisional, es troba en la Subdirecció General de Domini Públic
Marítim-Terrestre de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar (Plaça de Sant Joan de la Creu, s/n - Madrid). Una còpia de
l'expedient podrà ser examinada també en la Demarcació de Costes d'aquest Ministeri a Palma de Mallorca (carrer Felicià Fuster, nº 7, Edifici
de l'Administració Perifèrica), en horari d'atenció al públic (en dies laborables de 9:00 a 14:00).

Palma, 4 de juliol de 2016
EL CAP DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS,
Gabriel J. Pastor Mesana.
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