Núm. 57
1 de maig de 2021
Fascicle 82 - Sec. V. - Pàg. 16337

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

141854

Anunci referent a la informació pública de l’Estudi informatiu per al Projecte de la línia de metro
fins a l’Hospital Universitari Son Espases

El 27 d'abril de 2021, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre va aprovar inicialment l'Estudi informatiu per al projecte de la
línia de metro fins a l'Hospital Universitari Son Espases, i es va iniciar el procés d'informació pública i d'audiència a les diferents
d'administracions.
D'acord amb l'aprovació inicial de l'estudi i amb l'article 5.5 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, se sotmet a
informació pública durant un termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB,
perquè totes les persones interessades puguin formular observacions sobre la concepció global del traçat, en la mesura que pugui afectar
l'interès general, i sobre l'impacte ambiental.
Amb aquesta finalitat, es pot consultar tota la documentació a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca
www.trensfm.com/contractació/projectes .
La documentació també es troba a disposició dels interessats en les oficines de Serveis Ferroviaris de Mallorca (passatge de Cala Figuera, 8,
Son Rutlan, 07009 de Palma) de 9.00 a 14.00 h.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/57/1087070

Aquesta informació pública també ho és a efectes mediambientals, ja que també està sotmesa al procediment d'avaluació d'impacte ambiental
ordinari regulat per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre. Prèviament a
l'aprovació definitiva, es requerirà la declaració d'impacte ambiental.
Les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (c/ d'Eusebi Estada, 28, 07004, Palma) i s'hi ha
d'indicar com a referència «Línia de Metro fins l'Hospital Universitari Son Espases».

Palma, 28 d'abril de 2021
El director general de Mobilitat i Transport Terrestre
Jaume Mateu Lladó
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