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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
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Informació pública relativa a la tramitació de declaració d’utilitat pública i inclusió en el Catàleg de
la forest de ‘Planícia’ de Mallorca

Comunic que en aquesta Conselleria es troben en tramitació l’expedient per a la declaració d’Utilitat Pública i la subsegüent inclusió en el
Catàleg, la forest de ‘Planícia’ de l’illa de Mallorca detallada en l’annex adjunt, d’acord amb el que disposa l’article 13 i següents de la Llei
43/2003, de 21 de Novembre, de Forests modificada per la Llei 21/2015 de 20 de juliol, i l’article 24 i següents del Reglament de Forests de
22 de febrer de 1962.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general, fixant-se un termini de 15 dies a partir de la publicació del present Edicte en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per a que els interessats en el citats expedients puguin examinar-los a les oficines d’aquesta Conselleria, situada al
Gremi de Corredors, núm. 10 de Palma, en horari d’oficina, podent-se presentar en els 15 dies següents a l’acabament de l’esmentat termini
les reclamacions oportunes.

Palma, 23 de març de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/37/975025

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
Vicenç Vidal Matas

Annex a la informació pública relativa a la tramitació de declaració d’utilitat pública i inclusió en el catàleg de la forest de ‘Planícia’
de Mallorca.
1. Forest pública ‘Planícia’.
Situació: terme municipal de Banyalbufar, illa de Mallorca, Illes Balears.
Pertinença: Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’Estat.
Límits:
Nord: Limita amb la mar (zona marítim terrestre) i amb terres de Francisco Tomás Alberti, hereus de Jaime Tomás, hereus de
Bernardo Tomás, hereus de Francisco Tomás i El Rafal.
Est: Terres del predi Son Borguny, el predi Arbossar i el predi La Granja, d'hereus de Raimundo Fortuny.
Sud: Predi La Granja i predis Son Vich, de successors de Don José Monlau i Son Balanguer, d'hereus de Don José Arnay.
Oest: Predis Son Forteza, de Don Felipe Villalonga, Son Fortuny, de propietat particular i predis El Putxet, de Don Antonio
Moragues i Son Sureda, de Don Jaime Coll.
Cabuda: la superfície pública registral és de 445,8748 ha.
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