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APROVACIó DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIó I DE PROTECCIó
DE LA RUTA ARTA_LLUC.
En data 13 de desembre de 2004 es va aprovar definitivament el Pla territorial insular de Mallorca
(PTIM) (BOIB 188 Ext. de 3l de desembre de 2004) el qual s'hamodificat en dues ocasions. A
I'actual redacció de la norïna 50 del PTIM (amb eficàcia directiva) s'inclouen les escaients
previsions relatives a les rutes d'interès paisatgístic. Al plànol 5 del PTIM s'inclouen les rutes
d'interès cultural i naturalístic. Amb la finalitat de complimentar les previsions del PTIM, es va
iniciar el 2008 la redacció del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la ruta d'Artà-Lluc.

Realitzats els tràmits escaients el dia 20 de desembre de 2017 (Reg. Entrada 8938 del
Departament de Territori), el Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca
tramet la documentació completa del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la ruta d'ArtàLluc, juntament amb una sèrie d'informes i la memòria econòmica en relacio ala viabilitat del
Pla, segons exigeix la Llei Orgànica 2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat fi nancera.

A la vista de la documentació, el servei jurídic d'Ordenació del Territori ha emès amb data25 de
gener de 2018, f informe preceptiu previst en I'article I72 del Reial decret256811986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzacio, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals (ROF), on s'informa favorablement la tramitació del procediment i, en
conseqüència, que s'elevi al Ple del Consell de Mallorca I'acord d'aprovar definitivament el Pla
Especial d'Ordenació i de Protecció de la ruta Artà-Lluc.

En atenció a les determinacions del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, la
concreció de l'òrgan competent al qual al'ludeix I'article 71 de la Llei 3912015, amb relació a
l'article 13 de la Llei 1412000, de 2l de desembre, l'efectua el vigent Decret d'organització del
Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 (BOIB número 73, de 15 de juny de 2017),
modificat pels decrets de la presidència de dia 20 dejuny i 24 dejuliol de 2017 (BOIB núm. 77,
de 24 de juny de 2017 i BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 201D, que atribueix al Departament de
Territori i Infraestructures i a la seva consellera executiva, les funcions d'elaboració, tramitació i
d'impuls per a la formació, revisió o la modificació dels plans derivats de la normativa
d' ordenació

territorial.

Igualment cal estar al que preveu el Decret de la presidència del Consell de Mallorca de data 6 de
número 100, de 7 de juliol de 2015, amb les seves modificacions
successives), per la qual s'estableix I'estructura del govern de la institució insular i es crea el
Departament de Territori i Infraestructures amb les atribucions que atorga I'article 4 de I'abans
assenyalat D ecret d' or ganització.
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Per tot això, vista la documentació continguda en I'expedient relatiu al Pla Especial d'Ordenació

i

de Protecció de la ruta Artà-Lluc, promogut per aquest Consell Insular de Mallorca, tramital
d'acord amb allò que es disposaven en els articles 34 i següents de la Llei del Sò1de 1976,i 145 i
següents del Reglament de Planejament Urbanístic (actualment articles 45 i concordants, i 52 I
següents de la Llei 212014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl), en desplegament de les
previsions contingudes en la Norma 50 del Pla territorial insular de Mallorca i en aplicació de la
legislació d'ordenació territorial, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent
proposta d'
ACORD
1.- Resoldre les al.legacions presentades ens les dues fases d'informació pública realitzades, de
conformitat i amb l'abast recollit als informes individualitzats de 30 de juliol de 2010 (primera
exposició pública) i als informes individualitzats de 20 de desembre de 20ll (segona exposició
pública), que consten a I'expedient.

2.- Aprovar definitivament, de conformitat amb el que s'estableix en la Disposició transitoria
segona de la Llei 1212017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i en els
articles 45 i concordants, i 52 i següents de la Llei 212014, de 25 de març, d'ordenació i ús del
sòl, i en la Norma 50 del Pla territorial insular de Mallorca, el Pla Especial d'Ordenació i de
Protecció de la ruta Artà-Lluc, amb l'objecte i abast que defineix la documentació tècnica,
integrada per: I. MEMORIA; II. PROGRAMA D'ACTUACIONS; , III. ESTUDI ECONOMICFINANCER, IV. NORMATIVA; ANNEX L CARTOGRAFIA (Traçat / Tipologia / Patrimoni /
Usos admesos), ANNEX II. FOTOGRAFIES, ANNEX III. SENY ALITZACIO, ANNEX IV.
CARTOGRAFIA (Programa d'actuacions), ANNEX. Modificacions realitzades en el Pla
Especial (per a I'aprovació definitiva); a més de la documentació ambiental formada pel TOM I 3. Estudi de repercussions ambientals
1. Memòria ambiental i 2. Document resum-, TOM II
(Muntanyes d'Artà, Na Borges, Can Picafort) i 4. Estudi de repercussions ambientals (Cimals de
la Serra, de la Serra de l'Esperó al Penyal Alt).
3.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les llles Bqlears, als efectes legalment prevists
tant en la legislació d'ordenació territorial i urbanística com d'avaluació ambiental estratègica, tot
assenyalant que l'entrada en vigor del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la ruta ArtàLluc es produeix apartir del dia següent a I'esmentada publicació.
4.- Publicar la documentació íntegra del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la ruta ArtàLluc, en els termes prevists en I'article 64 de la Llei 1212017, de 29 de desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears (LUIB).
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