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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

394

Resolució de la secretària general de la Vicepresidència I Conselleria de Presidència per la qual
s’ordena la publicació dels acords del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014, pels quals es
declaren com a zones turístiques madures els nuclis turístics de Palmanova-Magaluf, Peguera i Santa
Ponça

Havent-ho sol·licitat la conselleria de Turirme i Esports, per tal de reforçar la transparència i la seguretat jurídica envers aquestes
declaracions, es considera necessari la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per això,
RESOLC
Ordenar la publicació dels acords de Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014, pels quals es declaren com a zones turístiques
madures els nuclis turístics de Palmanova-Magaluf, Peguera i Santa Ponça, que constitueixen els annexos 1, 2 i 3 d’aquesta resolució.

Palma, 14 de gener de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/8/903366

La secretària general
Catalina Ferrer i Bover

ANNEX 1
“Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2014 pel qual es declara zona turística madura el nucli de Peguera (terme
municipal de Calvià)
El dia 19 de març de 2014, va tenir entrada al registre de la Conselleria de Turisme i Esports la documentació lliurada pel Consell Insular de
Mallorca, per la qual es traslladà una petició de l’Associació Hotelera de Peguera, perquè s’iniciés el procediment per a la declaració de zona
turística madura el nucli esmentat, de Peguera.
El 14 d’abril el conseller de Turisme i Esports, vista la sol·licitud presentada, va dictar la Resolució d’inici del procediment per estudiar la
possibilitat de la declaració de zona turística madura i, a més, va designar la directora general de Turisme, com a òrgan competent en la
tramitació de l’expedient.
L’article 77 de la llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, en la redacció donada pel Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents
de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures, disposa, en el punt 6 que, prèviament a la declaració es sol·licitarà un informe
a l’Ajuntament afectat.
Així doncs, la directora general sol·licità a l’Ajuntament de Calvià informe preceptiu i vinculant en relació amb els aspectes mínims
relacionats que segons l’article 77.6 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, han de definir l’eventual declaració.
L’ esmentat informe, emès per l’Ajuntament de Calvià tengué entrada a la Conselleria de Turisme i Esports el 12 de novembre de 2014.
Atès això, i vistes les condicions tècniques de l’informe municipal en relació a l’anàlisi de la zona turística, sobre el diagnosi del grau de la
maduresa de la zona turística, sobre les conclusions i sobre els objectius de la declaració de zona madura, el Servei Tècnic de la Conselleria
de Turisme i Esports emeté informe en data 12 de desembre de 2014.
Cal esmentar que el Servei Tècnic recomana fixar un termini de sis mesos des de la declaració de la zona com a zona turística madura per a la
presentació del Plans de millora i qualitat que han de superar els establiments relacionats amb l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de
la Llei 8/2012, que es trobin en zones turístiques madures, en tant que ara per ara la data límit està fixada a 31 de desembre de 2013 (segons
l’apartat 3 de la disposició esmentada), i, per tant, ja estaria exhaurit.
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D’altra banda a l’informe s’estima que no procedeix el pronunciament tècnic sobre altres aspectes no relacionats estrictament amb el
desenvolupament de la competència sectorial turística.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Turisme i Esports, en la sessió de 19 de desembre de 2014, adoptà, entre
d’altres l’Acord següent:
“Primer. Declarar zona turística madura el nucli de Peguera (terme municipal de Calvià), en els termes prevists a l’informe del Servei Tècnic
de la Conselleria de Turisme i Esports, emès el 15 de desembre de 2014.
Segon. Declarar d’interès autonòmic tots aquells plans, projectes o actuacions que tendeixin a la millora, requalificació, revalorització,
rehabilitació o la reconversió del nucli de Peguera.
Tercer. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament de Calvià, al Consell de Mallorca i a l’Associació d’Hotelers de Peguera.”

ANNEX MAPA PUNT 8

ANNEX 2
“Acord del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014 pel qual es declara zona turística madura el nucli de
Palmanova-Magaluf (terme municipal de Calvià)
El dia 7 de juliol de 2014, va tenir entrada al registre de la Conselleria de Turisme i Esports la documentació lliurada per l’Ajuntament de
Calvià, per la qual es traslladà una petició de l’Associació d’Hotelers de Palmanova-Magaluf, perquè s’iniciés el procediment per a la
declaració de zona turística madura el nucli esmentat, de Palmanova-Magaluf.
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El 14 de juliol el conseller de Turisme i Esports, vista la sol·licitud presentada, va dictar la Resolució d’inici del procediment per estudiar la
possibilitat de la declaració de zona turística madura i, a més, va designar la directora general de Turisme, com a òrgan competent en la
tramitació de l’expedient.
L’article 77de la llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, en la redacció donada pel Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents
de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures, disposa, en el punt 6 que, prèviament a la declaració es sol·licitarà un informe
a l’Ajuntament afectat.
Així doncs, la directora general sol·licità a l’Ajuntament de Calvià informe preceptiu i vinculant en relació amb els aspectes mínims
relacionats que segons l’article 77.6 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, han de definir l’eventual declaració.
L’ esmentat informe, emès per l’Ajuntament de Calvià tengué entrada a la Conselleria de Turisme i Esports el 25 de novembre de 2014..
Atès això, i vistes les condicions tècniques de l’informe municipal en relació a l’anàlisi de la zona turística, sobre el diagnosi del grau de la
maduresa de la zona turística, sobre les conclusions i sobre els objectius de la declaració de zona madura, el Servei Tècnic de la Conselleria
de Turisme i Esports emeté informe en data 15 de desembre de 2014.
Cal esmentar que el Servei Tècnic recomana fixar un termini de sis mesos des de la declaració de la zona com a zona turística madura per a la
presentació del Plans de millora i qualitat que han de superar els establiments relacionats amb l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de
la Llei 8/2012, que es trobin en zones turístiques madures, en tant que ara per ara la data límit està fixada a 31 de desembre de 2013 (segons
l’apartat 3 de la disposició esmentada), i, per tant, ja estaria exhaurit.
D’altra banda a l’informe s’estima que no procedeix el pronunciament tècnic sobre altres aspectes no relacionats estrictament amb el
desenvolupament de la competència sectorial turística.
Per tot això, Consell de Govern, a proposta del conseller de Turisme i Esports, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
“Primer. Declarar zona turística madura el nucli de Palmanova-Magaluf (terme municipal de Calvià), en els termes prevists a l’informe del
Servei Tècnic de la Conselleria de Turisme i Esports, emès el 15 de desembre de 2014.
Segon. Declarar d’interès autonòmic tots aquells plans, projectes o actuacions que tendeixin a la millora, requalificació, revalorització,
rehabilitació o la reconversió del nucli de Palmanova-Magaluf.
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Tercer. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament de Calvià, al Consell de Mallorca i a l’Associació d’Hotelers de Palmanova-Magaluf.”

ANNEX MAPA PUNT 9

ANNEX 3
“Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2014 pel qual es declara zona turística madura el nucli de Santa Ponça (terme
municipal de Calvià)
El dia 7 de juliol de 2014, va tenir entrada al registre de la Conselleria de Turisme i Esports la documentació lliurada per l’Ajuntament de
Calvià, per la qual es traslladà una petició de l’Associació Hotelera de Santa Ponça, perquè s’iniciés el procediment per a la declaració de
zona turística madura el nucli esmentat, de Santa Ponça.
El 11 de juliol el conseller de Turisme i Esports, vista la sol·licitud presentada, va dictar la Resolució d’inici del procediment per estudiar la
possibilitat de la declaració de zona turística madura i, a més, va designar la directora general de Turisme, com a òrgan competent en la
tramitació de l’expedient.
L’article 77 de la llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, en la redacció donada pel Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents
de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures, disposa, en el punt 6 que, prèviament a la declaració es sol·licitarà un informe
a l’Ajuntament afectat.
Així doncs, la directora general sol·licità a l’Ajuntament de Calvià informe preceptiu i vinculant en relació amb els aspectes mínims
relacionats que segons l’article 77.6 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, han de definir l’eventual declaració.
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L’esmentat informe, emès per l’Ajuntament de Calvià tengué entrada a la Conselleria de Turisme i Esports el 5 de desembre de 2014.
Atès això, i vistes les condicions tècniques de l’informe municipal en relació a l’anàlisi de la zona turística, sobre el diagnosi del grau de la
maduresa de la zona turística, sobre les conclusions i sobre els objectius de la declaració de zona madura, el Servei Tècnic de la Conselleria
de Turisme i Esports emeté informe en data 17 de desembre de 2014.
Cal esmentar que el Servei Tècnic recomana fixar un termini de sis mesos des de la declaració de la zona com a zona turística madura per a la
presentació del Plans de millora i qualitat que han de superar els establiments relacionats amb l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de
la Llei 8/2012, que es trobin en zones turístiques madures, en tant que ara per ara la data límit està fixada a 31 de desembre de 2013 (segons
l’apartat 3 de la disposició esmentada), i, per tant, ja estaria exhaurit.
D’altra banda a l’informe s’estima que no procedeix el pronunciament tècnic sobre altres aspectes no relacionats estrictament amb el
desenvolupament de la competència sectorial turística.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Turisme i Esports, en la sessió de dia 19 de desembre de 2014, adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
“Primer. Declarar zona turística madura el nucli de Santa Ponça (terme municipal de Calvià), en els termes prevists a l’informe del Servei
Tècnic de la Conselleria de Turisme i Esports, emès el 17 de desembre de 2014.
Segon. Declarar d’interès autonòmic tots aquells plans, projectes o actuacions que tendeixin a la millora, requalificació, revalorització,
rehabilitació o la reconversió del nucli de Santa Ponça.
Tercer. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament de Calvià, al Consell de Mallorca i a l’Associació Hotelera de Santa Ponça.”
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