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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

8501 Tràmit de informació pública del procediment per declarar Zones Especials de Conservació (ZEC)
determinats Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de les Illes Balears i aprovar el pla de gestió
barranc i puigs de Mallorca

En el BOIB núm. 140, d’11 d’octubre de 2014 es va publicar l’Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2014 pel qual s’inicia el
procediment per declarar zones especials de conservació (ZEC) determinats llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears i
aprovar els plans o els instruments de gestió corresponents.

En compliment de l’article 36 i l’article 9.2 e de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO), s’obri un període d’informació pública d’un mes  a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB,  per presentar les
al·legacions que es considerin oportunes a l’avantprojecte del pla de gestió de Barranc i Puigs de Mallorca, dins del procediment per declarar
Zones Especials de Conservació (ZEC) els següents Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears i
aprovar el corresponent pla de gestió:

Codi Nom

ES5310101 Randa

ES5310102 Xorrigo

ES5310015 Puig de Sant Martí

ES5310029 Na Borges

L’avantprojecte del pla de gestió el podeu consultar a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de medi
Ambient, Agricultura i Pesca, situada al  C/ Gremi Corredors, 10, 1, Polígon de Son Rossinyol de Palma i a la secció de Destacats de la
pàgina web d’aquesta Conselleria, que podeu trobar a l’enllaç  http //maap.caib.es.:

Les observacions les podeu remetre a l'adreça indicada, per qualsevol dels mitjans indicats a l'article 13.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 28 de juliol de 2017

El director general d’Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i Residus, per suplència del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat

(Resolució 17/7/2015, BOIB núm. 114 de 28/7/2015)
Sebastià Sansó i Jaume
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