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ASSUMPTE: PRESENTACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI, DE
MODIFICACTÓ DE LA LLET 6/2006, DE 12 D'ABRTL BALEAR DE CA(:A T
PESCA FLUVIAL T MODIFICADA I'ER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE
TRIBUTARlES
1
DESEMBRE,
DE
MESURES
ECONOMICOADMINISTRA TlVES.

Adj unt li remetem I' acord del Pie del Consell de Mallorca de data 13 de
setcmbre de 20 12 , en virtut del qual aques! Consell Insular de Ma llorca ha exerci t la
iniciativa legislativa amb I'aprovació de la "P roposició de Llei, de modificació de la
Llei 6/2006 , de 12 d'abril balear de caya i pesca flu vial i modificada per la Ll ei
6/2007, de 27 de desemb re, de mesures tributaries i econom icoadmini stratives", per la
corresponent tram itació parlamentaria, de conformitat amb el que a I'efecte disposa el
Reglament del Parlament de les IIIes Balears (BOlE núm. 170 - 20 d'abril de 20 1 1).
A ixí mate ix us comunic que en el propi acord adjunt, el Consell Insul ar de
Mallorca n' ha delegat la defensa davant la cambra a la Senyora Catalina So ler Torres,
consel lera executiva de l Departament de Med i Ambient del Conse ll Insu lar de
Mall orca.
A més s' acompanyen els documents següents:
- Text articu lat de la propos ició, amb I'exposició deIs motius i deIs antecedents
necessaris per poder pronunciar-s ' hi.
- Certificat exped it pel secretari de I'entilat que acredita que la propos ició
compleix els requ isi ts prevists a I'article 25.2 de la Llei 8/2000 de 27
d' octubre, de Consell s Insulars.
- Informe preceptiu del secrelari general (arU.b Reial decret 173211994, de 29
de juliol)

)

Palma, el 14 d setembre de 20 12
El secretari general e Consell de Mallorca

MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
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TEXT ARTICULAT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 612006, DE 12 D'ABRIL BALEAR DE CA<;A I PESCA FLUVIAL I
MODIFICADA PER LA LLEI 612007, DE 27 DE DESEMBRE, DE MESURES
TRIBUTARIES I ECONOMICOADMINISTRATIVES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de cac;a i pesca fluvial du ja una serie d'anys
d'aplicació. En el dia a dia de la gestió administrativa i tecnica d'aquesta practica, que
a les Illes Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i un us del
camp significatiu, s'ha fet pales que alguns punts requereixen revisió. El fet que la
llei es genera en un marc estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l' escenari actual.

II
En particular, la Llei regula en l'artic1e 30 les proves i la certificació d'aptitud per a la
practica cinegetica, com a elements obligatoris per a l'obtenció de la llicencia de caya,
com també les causes d'exempció de les proves, les quals són molt dificils de
verificar en el període temporal que fixa el punt 6 de l'artic1e en qüestió.
Primerament, perque les aplicacions informatiques per verificar d'ofici els requisits
necessaris són posteriors a l'inici del període establert, i també perque l'exigencia a
les persones interessades de l'acreditació dels requisits suposaria remetre's a
procediments administratius d'obtenció de la llicencia de cac;a previs a la Llei,
moment en el qualla ciutadania no podia saber que s'esdevindria. Tot plegat fa que,
amb les repercussions economiques i socials que es derivarien de l' aplicació de
l' artic1e 30, aquest artic1e esdevengui fora de context, no soIs en el marc de la realitat
de la nostra comunitat autonoma, sinó també comparativament a altres comunitats
autonomes que tenen proves d'aptitud o "examen del cac;ador", o estan en procés de
desenvolupar-les.

III
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competencies propies d'aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l' Administració de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears en materia de cac;a i de regulació, vigilancia i aprofitament deIs recursos
cinegetics~1 com també de pesca fluvial, en desenvolupament de la Llei organica
112007, de 28 de febrer, de reforma de l' Estatut d'autonomia de les Illes Balears,
estableix un desenvolupament i aplicació de l' examen del cayador di ferenciant
funcions que pertoquen unes al Govem de les Illes Balears, i altres als consells
insulars, fet que s'ha de prendre també en consideració.
IV
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L'escenari actual en que les competencies en materia de cac;a i pesca fluvial són
própies dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en
el seu ambit territorial, romanent una competencia residual que és exercida per part
del Govem de les Illes Balears, i que ja s'han transferides les funcions, mitjans i
serveis, obliga especialment a fer un esforc; de cara a disposar d'una llei practica, que
alhora salvaguardi la so lució agil i precisa de les problematiques concretes a
cadascunes de les realitats insulars, així com l' existencia uns principis comuns
aplicables amb propietat a totes elles.

v
Finalment, la necessaria austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com a valors
positius en l' exercici de funcions públiques, especialment en l' escenari
socioeconómic actual, fa recomanable simplificar o suprimir diversos tramits i
registres que no aportaven avantatges significatius de cara a la practica cinegetica a
les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.

Article primer. Modificació de l'articulat de la L/ei 6/2006, de 12 d'abril, balear de
cafa i pesca fluvial.

EIs artic1es de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de cac;a i pesca fluvial, que
a continuació es relacionen, quedaran redactats com segueix:
l. <Article 2. Dejinicions.
Per a l'aplicació de la llei present, s'atén a les definicions següents:
a) Comunes:
1. Especie autóctona: Especie present de forma natural a les Illes Balears, on ha .
arribat pels seus propis mitjans, sense intervenció humana.
2. Especie introdui"da, aHóctona o exótica: Especie que no inclou les Illes Balears a la,
seva area de distribució natural i que hi ha arribat per acció humana.
3. Especie invasora: Especie :introdui"da
o própia, que tingui la capacitat de proliferarL
.
en els ecosistemes insulars i d'alterar-ne la fauna i la flora própies per depredació, \
,
competencia o modificació fisica del medio
4. Especie própia: Especie autóctona o introdui"da en temps remots, i que forma part
deIs actual s ecosistemes natural s insulars.
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b) De ca<;a:
1. Abeurada: Punt amb aigua temporal o pennanent, natural o artificial, on
acudeixen a beure els animal s silvestres.
2. Aguait: Procediment de ca<;a consistent a esperar en un lloc fix la presencia
de les peces de ca<;a, per ser-ne lloc de pas, alimentació o descanso
3. Animal assilvestrat: Animal domestic que ha perdut aquesta condició, que
deambula pel medi natural sense control del propietario
4. Arruix: Procediment de ca<;a consistent a for<;ar els animals a aproximarse als punts d'espera deIs ca<;adors. En el cas de les aus, és la traducció del
tenne castella ojeo.
5. Ca<;a: Activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els animals silvestres,
assilvestrats o alliberats amb aquesta finalitat, legalment qualificats com a cinegetics,
encal<;ar-los, atreure'ls, localitzar-Ios o assetjar-Ios amb la finalitat de capturar-los,
matar-los o facilitar-ne la captura per un tercer, amb els mitjans, les armes i els
procediments legalment establerts.
6. Ca<;a a coll: Procediment tradicional de ca<;a basat en l'ús de filats a coll, amb teles
entre dues canyes, sostingudes i accionades pel ca<;ador per a la captura de
detenninades especies d'aus.
7. Ca<;a de perdiu amb bagues: Procediment tradicional de captura de perdius amb
reclam, sense anna de foc, mitjan<;ant la disposició de lla<;os o bagues a certa distancia
de la gabia del reclam, amb barreres vegetal s per induir el pas de les aus pel dispositiu
de captura.
8. Control d'especies: Reducció deIs efectius demografics d'una especie silvestre o
assilvestrada, amb metodes legalment pennesos i sota l' autorització de la conselleria
competent en materia de ca<;a.
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les especies de ca<;a
artificialment, amb l'objectiu de practicar-hi els aguaits o altres metodes de ca<;a.
10. Modalitat tradicional: Procediment de ca<;a utilitzat a les Illes Balears,
documentat abans de la meitat del segle XX i usat sense interrupció.
11. Primera sang: Ferida en un animal de ca<;a, apreciable en el seu rastre, que minva
la seva capacitat de fuita o defensa.
12. Secretari: Auxiliar d'un ca<;ador amb arma de foc, no armat, que ti facilita
munició, li carrega una segona anna o l' auxilia personalment en l' exercici de la ca<;a.
13. Titular deIs drets cinegetics: Persona fisica o jurídica que gaudeix l'aprofitament
cinegetic d'un terreny, pel dret de propietat o per estar-hi habilitada pels procediments
establerts a la llei present.
14. Titular deIs terrenys: Persona fisica o jurídica que, en la seva legal condició de
propietaria o titular de drets reals o personals, ostenta la facultat de disposar,
totalment o parcialment, deIs terrenys afectes.
15. Ús no consumptiu: Utilització d'un recurs natural sense afectar-ne la integritat o
l'abundancia, com són la fotografia de fauna, <> flora, l'observació o la captura
incruenta per a alliberament immediat.
16. Vedat: Terreny on la ca.ya i la seva gestió queda reservada per declaració
administrativa a favor del seu titular cinegetic o de les persones autoritzades per ell,
d'acord amb les previsions de la llei present.
c) De pesca fluvial:
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1. Aigües insulars: Les dels embassaments, els torrents, els canals, els estanys, les
basses de rec i les albuferes, dolces, salobres o salades. La desembocadura d'albuferes
o torrents a la mar és la línia recta imaginaria que uneix
els punts d'intersecció de les dues vores amb la costa on siguin perceptibles ones
ordinaries, sense que aquesta línia pugui superar la longitud de cent metres.
2. Cucada: Sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en un garbuix de cucs
suspes d'un til de pesca, usat com a esca, no proveit d'ham. El pescador captura
l' anguila quan aquesta mossega l' esca sense amollar, moment en que la treu de
l'aigua i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.
3. Establiment d'aqüicultura: Establiment o instal·lació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenya d' alguna o algunes especies de fauna o flora
aquatica, amb independencia del caracter comercial o no de la producció.
4. Establiment de piscicultura: Establiment o instaHació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenya d' alguna o algunes especies de peixos, amb
independencia del caracter comercial o no de la producció.
5. Llenya: Art de pesca consistent en un o diversos hams -en un giny fermat a la
vorera, a la vegetació o a un objecte flotant, susceptible de capturar peixos sense la
intervenció immediata del pescador.
6. Morenell: Recipient de malla o qualsevol material en el qual els animals poden
penetrar i no sortir.
7. Pesca fluvial: Activitat esportiva o professional que té com a objectiu capturar, de
forma activa o passiva, els animal s que habiten de manera permanent o transitoria les
aigües insulars no marines, públiques o privades.
8. Puu: Crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses o litorals, capturats per ferlos servir d'esca.
9. Salabret : Xarxa disposada sobre un bastidor, proveida o no de manee, que és
alyada pel pescador per apoderar-se deIs crancs o animals que en aquell
moment es troben sobre ella.
10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
l1.Pas(pesca fluvial): punt d'entrada o sortida a masses d'aigües més amples.>

2. <Artiele 6. Ca(¿ador.
1. És cayador qui practica la caya reunint tots els requisits legalment exigits al' efecte.
2. El dret a cayar correspon a persones majors de 14 anys que, havent acreditat
l' aptitud i el coneixement precisos, estiguin en possessió de la llicencia de caya de les
Illes Balears o equivalent, d'acord amb el que disposa l'artiele 29 d'aquesta llei, no es
trobin inhabilitades per sentencia judicial o resolució administrativa ferma i
compleixin la resta de requisits als efectes establerts en aquesta llei i a les restants
disposicions aplicables.
3. El menor, d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per a poder exercir la
caya, l' autorització expressa i per escrit de qui n· ostenti la representació legal. EIs
majors de 8 anys menors de 14 anys podran actuar com a cayad0fs acompanyats
d'altres cayadors en modalitats sense arma de foc, sota la responsabilitat d'aquests,
desenvolupant totes les accions inherents al' exercici de la caya amb aquella
modalitat.
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4. Per a la ca¡;a major amb arma de foc cal tenir complerts els 16 anys, sense perjudici
de la resta de condicions previstes en el present artiele.
5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d'autorització especial, és necessari
estar en possessió del corresponent permís.
6. L'exercici de la ca¡;a amb armes de foc per part de menors d'edat majors de 14
anys, requereix que aquests, a més d'estar en possessió de l'autorització especial per
l'ús d'armes, i la resta de documentació preceptiva per a la practica de la ca¡;a, vagin
acompanyats d'un ca¡;ador major d'edat autoritzat a tal efecte pels responsables legals
del menor, el qual ha d'estar en possessió de la llicencia d'armes i de la resta de
documentació preceptiva per a la practica de la ca¡;a, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se'n.>
3. <Artiele 7. Drets i deures del car;ador.
1. El ca¡;ador té e1s drets següents:
a) A exercir la ca¡;a en les condicions establertes en aquesta llei i en l'ordenament
jurídico
b) A associar-se per a la practica d' aquest esport.
c) A rebre informació i formació per part de les administracions sobre la ca¡;a i la seva
practica.
d) A fruir de tots e1s beneficis establerts per la conselleria competent en materia de
ca¡;a en aplicació d'aquesta llei.
2. El ca¡;ador té els deures següents:
a) Coneixer les especies silvestres, les normes, els mitjans legals de ca¡;a i les mesures
de seguretat.
b) Gestionar les poblacions de les especies cinegetiques i els terrenys on caci de forma
que n'asseguri la sostenibilitat.
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar deIs animals auxiliars de que es serveixi.
e) Practicar l'esport en condicions que garanteixin la seguretat de tercers i que els
evitin molesties innecessaries.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Coneixer la elassificació cinegetic dels terrenys on practica la ca¡;a així com
diposar de les autoritzacions expedides pels titulars que pertoqui.>
4. <Artiele 12. Disposicions comunes als vedats de car;a.
1. EIs vedats són els terrenys cinegetics on la ca¡;a esta reservada a favor del seu
titular. La deelaració de vedat de ca¡;a la fa la conselleria competent en materia de
ca¡;a a petició deIs titulars cinegetics que acreditin, de manera legal suficient, el seu
dret d'aprofitament cinegetic en 'els terrenys afectats.
'\
2. La titularitat d'un vedat haura de recaure sobre una única persona fisica o jurídica,
la qual n' assegura la gestió i I'aprofitament sostenible deIs recursos cinegetics, el
compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent, i esta habilitada per
autoritzar-hi la ca¡;a d'acord amb les previsions de la llei present.
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3. Per al' exercici de la ca9a en un vedat, és necessari que aquest compti amb un pla
cinegetic aprovat per la conselleria competent en materia de ca9a, d'acord amb les
disposicions reglamentariament establertes al' efecte.
4. Els accessos i límits practicables als vedats estaran senyalitzats en la forma
establerta reglamentariament.
5. La conselleria competent en materia de ca9a, per motius justificats de conservació
de la fauna, pot suspendre cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegetics,
amb la previa audiencia al seu titular.
6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de ca9a s'efectua a instancies
del titular dels terrenys, mitjan9ant resolució administrativa que ha d'incloure, en el
seu cas, el tramit d'audiencia del titular del vedat. Si aquesta adscripció o segregació
suposa una variació substancial de les característiques del vedat, se n'ha de revisar el
pla cinegetic a costa del promotor del canvi.
7. La conselleria competent en materia de ca9a expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició cinegetica deIs vedats de ca9a i deIs camps
d'ensinistrament de cans, amb el previ pagament de la taxa corresponent. EIs vedats
socials estan exempts de pagar matrícula anual.
8. Les superficies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser
contínues, excepció feta del que disposa l'article 13.8., tot i que els cursos d'aigua i
les vies de comunicació no suposen, a tal efecte, discontinultat. No es poden
comptabilitzar, com a superficie del vedat, els terrenys urbans o esportius.
9. La conselleria competent en materia de ca9a podra atorgar certificats de qualitat als
vedats de ca9a, en els termes establerts reglamentariament.
10. L'arrendament d'una propietat rústica no inclou l'arrendament deIs drets
cinegetics, excepte pacte exprés en aquest sentit inclós en el contracte d' arrendament.
11. Queda prohibida qualsevol practica contraria a la protecció, al foment, a la gestió i
a l'aprofitament ordenat de les especies objecte d'activitat cinegetica.>
5. <Article 13. Vedats de societats locals.

l.

1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats locals de ca¡¡:adors
definides a l'article 55.4 de la llei present.
2. Per a l'inici de declaració, la societat promotora ha de sotmetre a la conselleria
competent en materia de ca9a una sol· licitud ·,de vedat, amb la qual acrediti
suficientment la cessió al seu favor deis drets cinegetics d'un mÍnim del 20 per cent
de la superficie deis terrenys proposats com a vedat, L'esmentada soHicitud ha de ser
objecte de tramit d'informació pública mitjan9ant anunci exposat, durant un termini
mÍnim d'un mes, al tauler de I' ajuntament del terme municipal on se situi"n els
terrenys afectats i ha d'incloure la intenció expressa de constituir el vedat, els seus
límits cartografics i la relació de parceI·les afectades. Si, durant el termini assenyalat
en eI paragraf anterior, els titulars de les parcel·les no manifesten, de forma expressa i
per escrit, la seva oposició a la inclusió d'aquests en el vedat, es presumeix la cessió
efectiva deis drets cinegetics en favor de la societat 19cal. Els terrenys deIs propietaris
que manifestin de forma expressa i per escrit el seu, desacord han de ser exclosos. En
qualsevol moment el titular del terrenys inclosos en el vedat podra exercir la
segregació que se li reconeix en l'article 12.6. L'efectiu compliment del tramit del
procediment per a la declaració de vedat, d' acord amb el disposat en el present
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apartat, s'ha d'acreditar a l'expedient mitjanyant certificació del secretari de
l'ajuntament.
3. Les parcel'les enelavades, de superficie inferior al2 per cent del vedat i que en total
no en superin el 15 per cent, podran ser ineloses en el seu perímetre, si fos necessari
per motius de continultat o delimitació. Si els seus propietaris haguessin expressat
disconformitat, seran qualificades com a zona de reserva permanent i no s'hi podra
ca<;ar, tot i que formin part del vedat.
4. Les propostes d'ampliació s'han d'efectuar amb els mateixos tramits.
5. La superficie d'un vedat de societat local és, com a mínim, de 100 hectarees, sense
límit maxim de superficie.
6. Amb 1'0bjectiu de fomentar el caracter social i esportiu de l'activitat cinegetica, els
vedats de societats locals tenen una reducció de la seva taxa anual de matriculació del
75 per cent respecte de l'establerta amb caracter general i gaudeixen de les ajudes que
amb aquesta finalitat estableixi la conselleria competent en materia de ca<;a.
7. En cas de segregar-se terrenys d'un vedat de societat local, aquests podran quedar
adscrits a la figura de terrenys gestionats d' aprofitament comú, prevista al' artiele 19
d'aquesta llei.
8.EIs vedats de societats locals podran ineloure, sota la mateixa matrícula, diferents
terrenys no continus sotmesos a l'aprofitament de la societat de cayadors local, amb
una superficie mínima de 20 hectarees.>
6. <Artiele 14. Vedats particulars.
1. Són vedats particulars de caya els deelarats com a tals per la l' administració
competent en materia de ca<;a a petició deIs propietaris deIs terrenys o els titulars
d'altres drets reals o personals que impliquin l'ús i el gaudi de l'aprofitament
cinegetic i que compleixin els requisits legalment establerts a tal efecte. Poden
exercir-hi la caya els titulars cinegetics, els seus acompanyants i les persones a les
quals aquells autoritzin expressament i per escrit.
2. EIs vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un o de més propietaris,
sempre que els terrenys que els integren siguin contigus. En el cas de ca<;a menor, en
terrenys d'un únic propietarí, la superficie total de la parcel'la o conjunt de parcel'les
cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo superior a 50 hectarees en el cas
de Mallorca i de 20 en les altres illes; en terrenys de varis propietaris, la superficie
total de les pareel'les cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo superior a
100 hectarees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes. Per a la caya major, les
extensions mínimes requerid es són 150 i 300 hectarees respectivament.
En el cas de finques la propietat de les quals pertanyi de forma proindivisa a diferents
titulars, és necessaria la majoria establerta a l' artiele 398 del Codi Civil, com a
requisit d'obligat compliment per a la integració d'aquestes en el vedat.'
3. La titularitat del vedat correspon a la persona fisica o jurídica que n'ha obtingut la
deelaració com a titular deIs terrenys o per cessió documentada dels drets cinegetics
deIs titulars. En cas de vedats constituits sobre terrenys de diversos propietaris,
aquests han de constituir una associació o comunitat de propietaris per a la gestió del
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vedat O altemativament efectuar la cessió dels seus drets en favor de qui n'ha
d' ostentar la titularitat.
En cas d'exisU:ncia d'un contracte d'arrendament o acord de cessió deIs drets
cinegetics d'un vedat, S'haUTél de fitxar documentalment i notificar a l'administració
competent qui ostentara la titularitat cinegetica del vedat durant el període de vigencia
del contracte o acord, i s'haura d'efectuar, si s'escau, el canvi de titular cinegetic
corresponent. En cas de litigi entre les parts o en altres casos en que sigui impossible
determinar en qui recau la titularitat d'un vedat, l'administracio resoldra la suspensió
cautelar de la cava en el vedat.
4. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que aquest coincideixi
amb el titular deIs terrenys, s' efectua a petició del nou amb la presentació deIs
documents acreditatius de la transmissió. Si el vedat esta integrat per finques de
distinta titularitat, el canvi de titularitat s'haura d'acreditar amb la voluntat de la
majoria, o en el seu defecte, la titularitat es transferira a favor de qui acrediti la
major representació.>
7. <Article 21. Zones de seguretat.
1.Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on hagin
d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una protecció
adient de les persones i deIs béns que s'hi trobin, quedant-hi prohibit l'exercici de la
cava amb armes de foco
Per aixo, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de
seguretat. S' entén que una arma esta carregada quan pot ser disparada sense necessitat
d'introduir-hi munició.
Amb caracter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat,
sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny
intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la zona de seguretat.
2.Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins d'ús públie i les vies ferries.
b) Les aigües públiques o de domini públic i els embassaments.
e) La zona de domini públie mariti~oterrestre.
d) EIs nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats.
e) EIs edifieis habitables ai1lats, els edifieis agraris o ramaders en ús, els
jardins i parcs públies, les arees recreatives, les zones d'aeampada i els terrenys
esportius.
f) Les pareel'les agríeoles d'hortalissa i fruiters en explotaeió.
g) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com
a tal per la eonselleria competent en materia de cava, mitjanvant resolució publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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3.En els suposits contemplats a les lletres b) i e) de l'apartat anterior, els límits de les
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació específica
com a de domini público
En el suposit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els corresponents
a les últimes edificacions o instaHacions habitables.
En el suposit recollit a la lletra e) de l' apartat anterior, els límits corresponen als deIs
elements relacionats on es trobin instaHats.
4.Forma part de les zones de seguretat per a la practica de la ca9a menor amb escopeta
la franja de 100 metres de distancia des deIs límits exteriors de les relacionades en el
punt d), de 25 metres dels del punt a) i 100 metres dels del punt e) de l'apartat 2 del
present artiele. Aquestes distancies queden duplicades per a la practica de la ca9a
major amb cartutxeria metaHica.
5. Les distancies de seguretat establertes amb caracter general en el punt precedent
queden adaptades amb caracter específic en el següents casos:
a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració
competent en materia de ca9a, d'acord amb l'artiele 39 d'aquesta llei.
b) A les zones de seguretat relatives a edificis ai1lats o parcel·les d 'hortalissa o
frutters, el titular d'aquests edificis o parcel·les podra autoritzar per escrit
l' exercici de la ca9a quan sigui necessaria per a prevenir perjudicis ocasionats
per les especies cinegetiques, i que no afecti a zones publiques o a tercers. En
cas de que el ca9ador sigui el propietari o arrendatari, no caldra l' autorització
esmentada.>

8. <Artiele 23. Refugis defauna.

,

.1

,
"
,

1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets al' aprofitament cinegetic per
motius de canicter biologic, científic o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de
determinad es especies de la fauna silvestre.
2. EIs refugis de fauna han de tenir una superficie mínima de 10 hectarees, excepte en
els casos de biotops de caracter singular, especialment zones humides i altres habitats
de caracter relicte.
3. La dec1aració es podra fer d'ofici, a iniciativa de l'administració competent en
materia de ca9a, o a instancia de l'administració competent en protecció d'especie, de
l'administració competent en materia educativa, d'entitats científiques legalment
constituIdes, d'organitzacions no govemamenta1s amb finalitat cinegetica,
mediambiental o educativa, dels ajuntaments o de la propietat. En tots els casos sera
necessaria la conformitat expressa de la propietat, excepte quan es tramiti d'ofici per
part de l' administració per raons de conservació de 'la fauna, les quals hauran de
quedar degudament acreditades a l'expedient.
4. La sol· licitud d'iniciació del procediment de dec1aració de refugi de fauna anira
acompanyada de la documentació especificada i exigida reglamentariament.
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5. Correspondra a la conselleria competent en materia de cac;a la instrucció i la
resolució del procediment de declaració assenyalat, l' expedient del qual es posara de
manifest als interessats així com al' ajuntament del terme municipal on estigui ubicat
el refugi de fauna a declarar.
6. La gestió dels refugis de fauna, una vegada hagin estats declarats com a tals,
correspondra a qui n'hagi instat la declaració, amb la conformitat de la propietat, en
les condicions fixades reglamentariament.
7.L'administració competent en materia de cac;a expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició de refugi de fauna d'un terreny, previ pagament de la taxa
corresponent. EIs refugis de fauna declarats d'ofici per part de l'administració estan
exempts de pagar matrícula anual.>
9. <Article 28. Requisits per a 1'exercici de la ca~a.

1.Per al' exercici de la cac;a a les Illes Balears, el cac;ador ha d' estar en possessió dels
documents següents:
a) Llicencia de cac;a valida i vigent, de conforrnitat amb les determinacions
d'aquesta llei.
b) Document acreditatiu de la identitat del cac;ador.
c) En el cas d'utilització d' armes, el permís i la guia de pertinenc;a, de conformitat
amb la legislació específica vigent.
d) En el cas d'utilització d'altres mitjans de cac;a, les autoritzacions pertinents,
d'acord amb les disposicions d'aplicació.
e) Document original o cópia compulsada acreditativa de l'autorització del titular
cinegetic del terreny per a practicar-hi la cac;a, excepte si es va acompanyat per
aquest.
:t) Asseguranc;a de responsabilitat civil en vigor del cac;ador, en el cas de cac;a amb
arma de foco
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de
l' establert a la llei present.
2. El cac;ador ha de portar a sobre, durant l' acció de cac;ar, la documentació
relacionada a l'apartat anterior.>
l '

10. <Artiele 29. Llicencies.

1. La llicencia de cac;a de les Illes Balears és el document personal i intransferible la
tinenc;a del qua~,és necessaria per a practicar la cac;a a l'ilmbit territo:rial d'aquesta
comunitat autónoma.
2. EIs imports aplicables per l' expedició de les llicencies i autoritzacions
administratives de cac;a són fixats per la conselleria competent en materia. de cac;a i
aprovats de conformitat amb la legislació autonómica en materia de taxes, preus
públics i exaccions reguladores.
l
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3. La conselleria competent en materia de ca9a pot establir l' exigencia de comptar
amb una llicencia o una autorització especial per a ca9ar amb aus de falconeria, fures,
reelam de perdiu masele o de posseir guardes de cans amb finalitats de ca9a.
4. EIs observadors, batedors o secretaris que assisteixin en qualitat de tals, sense
portar armes de ca9a, a arruixos o batudes, no necessiten llicencia de ca9a.
5. La conselleria competent en materia de ca9a expedeix llicencies de ca9a a les
persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, acreditin l'aptitud i els
coneixements a l'efecte necessaris i compleixin els requisits legalment exigits.
Per resolució del conseller competent en materia de ca9a, s'establira el procediment
d'expedició, així com la elassificació de les llicencies de ca9a. En relació amb el
primer, la conselleria competent en materia de ca9a tindd la facultat de delegar
l'expedició de les llicencies en entitats de dret públic representatives d'interessos
socials en materia de ca9a.
5 bis. La llicencia de ca9a ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat de
residencia del titular i habilita per a exercir la ca9a a totes les mes Balears.
6. El període de valides a d'aquestes llicencies és d'un any. -No obstant aixó, i a petició
del ca9ador, es poden expedir llicencies de fins a tres anys de validesa, fent-ho constar
a la mateixa cartolina.
7. La conselleria competent en materia de ca9a podra establir l'expedició de llicencies
temporal s, per a períodes d'un mes, per a ca9adors no residents. El reconeixement de
l'aptitud d'aquests ca9adors s'establira reglamentariament.
8. EIs peticionaris de llicencies de ca9a que hagin estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativa fermes, com a infractors de la legislació en materia
de ca9a, no poden obtenir o renovar l'esmentada llicencia sense acreditar, previament,
que han complert les penes i satisfet les sancions imposades.
9. Per obtenir la llicencia de ca9a, el menor d'edat major de 14 anys no emancipat, o
de 16 per a la practica de la ca9a major, requereix l' autorització expressa i per escrit
de qui n'ostenti la representació legal, d'acord amb l'establert a l'apartat 3 de l'artiele
6 de la llei present.
10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors de 65 anys estan
exemptes de taxes per a obtenir llicencia de ca9a i altres autoritzacions
administratives, excepció feta de la matrícula anual de vedats i camps d'entrenament
de canso
11. La conselleria competent en materia de ca9a pot establir acords amb d'altres
comunitats autónomes per al reconeixement de la valides a en els seus respectius
territoris de les llicencies de ca9a expedides per qualsevol de les dues
administracions.>

11. <Artiele 30. Proves d'aptitud.
.,

1. Per obtenir la llicencia de ca9a .de les mes Balears, a partir dels 14 anys, cal un
document d'habilitació que s'obté mitjan9ant la superació de les proves que acreditin
la possessió deIs coneixements necessaris per exercir la ca9a a les mes Balears.
2. Correspon a l' Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
determinar reglamentariament el temari i tipus de proves, que versaran sobre el
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coneixement de la normativa cinegetica, modalitats i arts materials utilitzades per
exercir la cacra, distinció de les diverses especies animals, mesures de seguretat i
educació cinegetica, sense perjudici d' altres materies.
3. Correspon als consells insulars la convocatoria i realització de les proves, la
realització de cursets si s'escau, i l'expedició del document d'habilitació als
interessats que les hagin superat i compleixin la resta de requisits normativament
exigibles.
4. L' Administració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears pot establir acords
amb altres comunitats autonomes per al reconeixement mutu de la validesa del
document d'habilitació, així com fitxar reglamentariament criteris de convergencia,
períodes transitoris i altres excepcions a l'examen previst en el punt 1 d'aquest artiele,
així com cursets de formació dirigits a la superació de l' examen, i la seva realització
per part d' entitats públiques i privades.
5. EIs titulars d'un mínim de llicencies de caya per dos anys en els cinc darrers previs
a l'entrada en vigor del reglament amb la determinació del temari previst en punt 2
d'aquest artiele, queden exempts de les proves previstes en el present artiele.
6. Els infractors sancionats per faltes molt greus previstes en aquesta llei han de
passar per les proves d'aptitud per a poder obtenir nova llicencia de cacra.>
12. <Artiele 31. Autoritzacions per cac;ar.
1. Per a exercir la caya en els terrenys cinegetics de les Illes Balears és necessari
disposar d'autorització, expressa i per escrit, atorgada pels seus titulars cinegetics,
ajustada al corresponent pla tecnic i a les disposicions vigents que li siguin
d'aplicació, excepte si es practica en companyia del propi titular.
2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el seu titular per a exercir
la ca<;a sota les condicions fixades a la mateixa autorització i al pla tecnic de ca<;a
corresponent.
3. Tot i l' expressat en el punt anterior, en els vedats privats de cacra un cacrador
'autoritzat pel titular podra cacrar amb un cacrador acompanyant si així ho faculta
expressament l'autorització expedida pel titular.
4. Les autoritzacions per a cacrar en els terrenys cinegetics, que han de ser emes es en
model normalitzat per resolució de l' administració competent en materia de cacra, es
elassifiquen en els tipus següents:
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor
Jdels membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser substitu'ides per un
~amet identificatiu del soci, amb notificació previa per part de la societat de cacradors
) al soci i al' administració competent dels continguits de l' autorització per a la
temporada de cacra en questió.
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de cacra
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla tecnic.
e) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes autoritzacions són emeses per
temporada de cacra.
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d) Autoritzacions a cac;adors convidats. Són esteses pel titular cinegetic del vedat per
una sola jornada de cac;a.
e) Autoritzacions a un acompanyat. S 'ajusten al previst en el punt 3 d'aquest artiele.
5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s'ajustin a les previsions del present
artiele i a les previsions aprovades al pla tecnic del vedat, així com les que siguin
este ses sense haver satisfet la matrícula anual del vedat.>
13. <Artiele 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars

l.Queden prohibits els següents tipus d'armes per a l'exercici de la cac;a:
a) Armes automatiques o semiautomatiques que contenguin en el seu interior, durant
l' exercici de la cac;a, més de dos cartutxos.
b) Armes d'aire comprimit.
c) Armes que disparin dards tranquil·lizants.
d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular.
e) Qualsevol altre tipus d'armes que reglamentariament es determini.
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l'exercici de la cac;a, el següent:
a) La tinenc;a i la utilització de munició de plom durant l'exercici de la cac;a a les
zones humides. S' entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la
vegetació sigui la propia d'aquestes zones.
b) L'abandonament en el medi de cartutxos usats, que han de ser recollits després de
cada seqüencia de tir.
c) Altres municions que reglamentariament es determinin.
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l'exercici de la cac;a:
a) Silenciadors.
b) Mitjans d'iHuminació de blancs.
c) Visors nocturns.
d)Altres dispositius que reglamentariament es determinin.>
14. <Artiele 38. Prohibicions de caracter general
Amb caracter general queda prohibit:
1. Cac;ar aus en epoca de nidificació, reproducció i cria, així com durant el seu trajecte
vers els llocs de ' cria en el cas d'especies migratories, sense perjudici de les
excepcions previstes a la llei present.
2. Cac;ar en epoca de veda, en dia no habil o en terrenys no cinegetics.
3. Cac;ar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del ,sol i mitja
hora després que s 'hagi post, llevat de la cac;a del tord, que podra iniciar-se una hora
abans de la sortida del sol.
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4. Cac;ar en els anomenats dies de fortuna, és a dir, en aquells dies en els quals com a
conseqüencia d'incendis, epizoóties, inundacions, sequeres o d'altres causes, els
animal s es veuen privats de les seves facultats de defensa o obligats a concentrar-se en
determinats llocs.
5. Cac;ar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes es redueixi la
visibilitat de forma tal que es vegi minvada la possibilitat de defensa de les peces de
cac;a o pugui resultar perillós per a les persones o per als béns. En tot cas, es prohibeix
cac;ar quan la visibilitat sigui inferior alOa metres.
6. Cayar servint-se d'animals o vehicles de qualsevol tipus com a mitjans d'ocultació
o aproximació a les peces de cac;a.
7. Cac;ar seguint altres cac;adors a menys de 100 metres, fora dels terrenys cinegetics
en els quals tingui lloc un arruix.
8. Cac;ar en els refugis de fauna, excepte l'establert a l'artiele 39.
9. Cac;ar o autoritzar aquesta practica a terrenys cinegetics sense pla tecnic vigent o
sense satisfer l' import de la matrícula anual del vedat.
10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per a cac;ar a terrenys cinegetics
degudament senyalitzats, sense estar en possessió de l' autorització necessaria.
11. Portar armes de cac;a desenfundades o disposades per al seu ús quan es circuli pel
camp en epoca de veda, sense tenir l' autorització competent.
12. Cac;ar sense haver complit les edats previstes a la llei per a les distintes modalitats
o les condicions d'acompanyament establertes a l'artiele 6.
13. Cac;ar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la a sobre.
14. Cac;ar o transportar especies protegides o peces de cac;a l'edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos, o sense
complir els requisits reglamentaris.
15. Cac;ar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions que la regulen.
16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l' alteració de vivers o nius, caus i altres
llocs de cria o refugi d'especies cinegetiques, així com la recollida i la retenció de les
cries i els seus ous, tot i estar buits, i la seva circulació i venda, excepte amb
autorització especial de la conselleria competent en materia de cac;a.
17. Realitzar qualsevol practica que tendeixi a arruixar, atreure o espantar la cac;a
existent en terrenys aliens.
18. Disparar als coloms en contra de les disposicions reglamentanes que regulin la
seva cac;a i, en especial, als missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les
marques reglamentanes visibles.
19. Mantenir oberts els colomers en les epoques que reglamentariament es determinin.
20. Cac;ar en les abeurades habitual s o en els llepolidors i punts d'alimentació
artificial de les especies cinegetiques i els posadors corresponents en un radi de 30
metres.
21. Incomplir les condicions d 'una autorització administrativa relativa a qualsevol de
les activitats regulades en la llei present.
22. Disparar a zones de seguretat sense l' autorització excepcional que, per causa
justificada, pugui expedir la conselleria competent en materia de cac;a.
23. Cac;ar amb cans o altres animals que no estiguin degudament identificats d'acord
amb la normativa vigent.
24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la protecció, el foment, la gestió i
l'ordenat aprofitament de les especies objecte d'activitat cinegetica.
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25. Introduir en el medí natural especies aHoctones o animals en condicions
genetiques o sanitaries que puguin posar en risc l'estat de la fauna insular.
26. Ca9ar en estat d' embriagues a o sota els efectes de substancies estupefaents.
27. Incomplir qualsevol altre precepte o límítació d'aquesta llei o que per al seu
desenvolupament es fixi reglamentariament.>
15. <Artiele 45. Protecció deis cultius
1. La conselleria competent en materia de ca9a pot dictar les mesures necessaries
perque, quan es presentin determinades circumstancies d'ordre agrícola o
meteorologic, es condicioni, prohibeixi o intensifiqui la practica de la ca9a a fi
d'assegurar la protecció adequada deIs cultius que puguin resultar afectats.

2. AIs predi s en els quals estiguin segades les collítes, encara que els feixos o les
gavelles es trobin al terreny, es permet ca9ar les diferents especies d'acord amb les
vedes o condicions que per a cada una es determini; pero queda prohibit trepitjar o
canviar els feixos o les gavelles dellloc on estiguin
coHocats.
3. En el suposit que la producció agrícola, ramadera o forestal d'una finca es vegi
perjudicada per les peces de ca9a, la conselleria competent en materia de ca9a, a
instancia de part, ha de fer-ne una avaluació de les circumstancies, així com de les
seves repercussions, i de conformitat amb el disposat a l'artiele 39 pot autoritzar al
titular del vedat, o al propietari o l'agricultor amb coneixen9a del titular del vedat, a
adoptar mesures extraordinaries de caracter cinegetic per al control de l' especie o les
especies que ocasionin aquests perjudicis.>
16. <Artiele 50. Responsabilitat per danys
1.La responsabilitat per danys ocasionats pels animal s de ca9a queda limitada als
casos que no es puguin imputar a culpa o negligencia del perjudicat, ni a for9a major,
d'acord amb la legislació en materia civil i de transit.
2. EIs titulars d'aprofitaments cinegetics són responsables dels danys materials
generats als cultius i l' arbrat per les peces de ca9a dins els seus terrenys i colindants,
sempre que els danys fossin evitables mitjan9ant l'aplícació del corresponent pla
tecnic de ca9a aprovat o autoritzacions de control d'especies. Subsidiariament, en són
responsables els propietaris deIs terrenys, amb l'excepció d'aquells casos en els quals
la causa del dany és deguda a un tercer, alie als anteriors; En el cas de zones de ca9a
c(mtrolada, si la conselleria competent en materia de ca9a n'ha cedit l'aprofitament
cinegetic a una societat de ca9adors, en respondra aquesta i, subsidiariament, la
conselleria competent en materia de ca9a.
3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats s'ajusten a les
prescripcions de la legislació civil ordinaria, així com al dret de repetició en els casos
de responsabilitat solidaria, quan es tracta de vedats constitui"ts per associació.
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4. L' administració responsable deIs espais naturals protegits on sigui prohibida la carra
i els titulars de la gestió deIs refugis de fauna, responen deIs danys materials generats
per les peces de caya procedents d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i forestals.
5. Tot cayador és obligat a indemnitzar els danys personals o materials que causi
directament amb motiu de l' exercici de la caya, excepte quan el fet sigui degut
únicament a culpa o negligencia del perjudicat o a fon;a major.
6. En el cas de danys a l'agricultura, el perjudicat els ha de comunicar amb canicter
irnmediat a la conselleria competent en materia de caya, la qual els peritara en
presencia deIs possibles responsables. L' acta quedara a disposició de les dues parts,
per al procediment civil que se'n pugui derivar.>
17. <Article 54. Comissió de

Ca~a

Major i Homologació de trofeus

l.La Comissió de Caya Major i Homologació de Trofeus és un órgan coHegiat amb
participació social, adscrit al departament competent en materia de carya del Consell
de Mallorca, la funció del qual és fomentar la caya de cabra salvatge mallorquina i
homologar els trofeus d'aquesta varietat, i d'altres que li siguin sotmesos amb aquest
objectiu.
2. La seva composició i el seu regim de funcionament seran els que determini
reglamentariament el conseller competent del Consell de Mallorca. La resta de
consells insulars hi podran designar un vocal.>
18. <Article 56. Autoritats competents i personal col-laborador

1. Les autoritats competents en materia de policia i vigilancia de caya tenen
l' obligació de vetllar pel compliment efectiu deIs preceptes de la llei present, de les
disposicions que la desenvolupin i de la resta de la normativa aplicable en materia
cinegetica, de denunciar les infraccions de que tinguin coneixement, així com de
procedir al comí s de les peces de caya i deIs mitjans de caya utilitzats per a la seva
comissió.
2. Les funcions de vigilancia, inspecció i control de l'activitat cinegetica
a les Illes Balears corresponen al' administració competent en materia 'de carya,
mitjanyant els seus agents de medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a
auxiliars deIs primers, sense perjudici de les competencies que corresponen als cossos
i a les forces de segutetat.
.\
3.La conselleria competent en materia de caya pot habilitar per a aquestes funcions, a
proposta de les respectives administracions, personal funcionari deIs ajuntaments o
dels consells insulars, que acrediti una formació específica en materia cinegetica, en
els termes establerts reglamentanament.
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4.1gualment, poden ser habilitats, per a col·laborar amb el personal enumerat en els
apartats anteriors, zeladors privats de ca((a, zeladors federatius de ca((a, així com
qualsevol altre personal de vigilancia de ca((a i protecció de la natura, degudament
acreditat, d'acord amb la seva legislació específica i amb les prescripcions d'aquesta
llei. Aquests zeladors no tenen la condició d'agents d'autoritat, i la seva competencia
es limita a l'ambit deIs terrenys en els quals estiguin habilitats.
5. AIs efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'agents de l'autoritat els grups
inc1osos als apartats 2 i 3 anteriors.
6. En les denúncies formulades contra els presumptes infractors, les declaracions deIs
agents de l'autoritat tenen valor probatori en el seu ambit d'actuació, sense perjudici
de les proves que en la seva propia defensa puguin assenyalar o aportar els
denunciats.
7. EIs agents de l' autoritat i els seus auxiliars, en l' exerci-ci de les seves funcions devigilancia, inspecció i control i en el seu ambit territorial d'actuació, poden identificar
els practicants de les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret
d' accés a tot tipus de terrenys rurals, cinegetics o no cinegetics, tant tancats com
oberts, sense avís previ, així com a les instaHacions, recintes tancats, vehic1es,
recipients i qualsevol altre element relacionat amb les materies regulades en aquesta
llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de la seva tasca. En el cas
del domicili, l'accés es portara a terme d'acord amb la legislació penal processal.>
19. <Artic1e 67. Graduació de sancion

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte els següents elements:
a) Noctumitat, excepte en els casos en que, de conformitat amb el que disposa la llei
present, sigui constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
b) Ca((a en temps de veda, excepte en els casos en que, de conformitat amb el que
disposa la llei present, sigui constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
c) Concurrencia d' infraccions.
d) Dany o perill causat a les especies silvestres o als seus habitats i el seu grau de
reversibilitat.
e) Intencionalitat.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ánim de lucre iHícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per a cometre la infracció i la realització d'actes amb
l'objecte d'ocultar el seu descobrimenL
i) Resistencia al' autoritat.
j) Ostentació de carrec o funció que obligui afer complir els preceptes d' aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.
1) Naturalesa i volum dels mitjans emprats per a cometre la infracció, així com el
nombre de peces capturades, introduldes o amollades.
m) Transcendencia social.
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n) Penediment espontani.
O) Col'laboració amb les autoritats per evitar mals majors.
p) Reparació del dany causat abans de l' obertura de l' expedient.
2. En el cas de reincidencia, l'import de la sanció que correspongui imposar
s'incrementa en un 50 per cent de la seva quantia i, si es reincideix dues o més
vegades, l' increment és del cent per cent. Es consideran! reincident al cac;:ador que
cometi una infracció en materia de cac;:a havent estat sancionat en ferme per una
infracció previa en la mateixa materia, i la sanció no hagi prescrit.
3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions, s'imposara la sanció
que correspongui a la infracció de major gravetat en la meitat superior de la seva
quantia o en grau maxim en cas de reincidencia, estimant-se la concurrencia amb les
altres infraccions com un element a considerar en la graduació de la sanció a imposar.
Quan en la comissió de la infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui
possible determinar el grau de participació de cadascuna; ~ respondran- de forma
solidaria de les infraccions que hagin comes i de les sancions i indemnitzacions que,
en el seu cas, s' imposin.>
20. <Artiele 70. Comissos
1. Tota infracció a la llei present suposa el comís de les peces vives o mortes que
fossin ocupades, així com de totes les armes, les arts materials, els mitjans o els
animals vius que de fonna il'lícita han servit per a cometre el fet constitutiu
d'infracció, sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 del present artiele.
2.En el cas d'ocupació de pec;:a viva, l'agent o l'auxiliar d'agent denunciant l'ha
d'alliberar en el seu medio
3. En el cas d'ocupació de pec;:a morta i aprofitable, l'agent o l'auxiliar d'agent
denunciant l'ha de lliurar a un centre benefic, mitjanc;:ant rebut que s'ha d'incorporar a
l' expedient.
4. Tractant-se de cans, fures, aus de falconeria, reelams de perdiu o altres animal s
similars, el comí s se sotmet al regim exposat a continuació: .
a)E1s cans utilitzats per a cometre una infracció de cac;:a podran ser decomissats i
disposats en una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les
normes següents:
a.l.) El rescat deIs cans exigira l'ingrés previ de 200 euros per unitat a favor de la
comunitat autónoma de les Illes Balears, sense perjudici de l'obligació addicional del
propietari d'abonar al centre d'acollida l'import del cost de manteniment deIs animals.
a.2.' Transcorregut el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució
administrativa corresponent sense que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran
a una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, o podran ser sacrificats.
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a.3. En els casos en que per motius de for9a major o impossibilitat material no es
pugui procedir al comís deIs cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor
en qualitat de diposit, el qual es documentara mitjan9ant rebut que s'adjuntara a la
denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de correspondre per la comissió de la
infracció s'incrementara en 200 euros per animal utilitzat en la infracció.
b) En aquells suposits d'utilització de fures, aus de falconeria, reelam de perdiu o
altres animal s similars com a mitja per cometre una infracció administrativa, eIs
animal s podran quedar en diposit del presumpte infractor, el qual es documentara
mitjan9ant rebut que s'adjuntara a la denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s'incrementara en 120 euros per animal
utilitzat. Si els animals tenen un origen il'legal, l'expedient resoldra eI seu comís
definitiu i establira la destinació que se'ls donara.
5. Quan les arts material s o els mitjans utilitzats per cometre la infracció són d'ús
il-legal o excepcional seran destruIts o cedits a entitats científiques que en puguin fer
ús legal, un cop han servit com a prova de la denúncia i la resolució de l' expedient
sancionador és ferma.
6. En les resolucions deIs expedients sancionadors es decidira sobre la destinació deIs
comissos, acordant-se la seva destrucció, alienació o devolució als seus propietaris, en
funció de les característiques d' aquests i de les circumstancies de la infracció.>
21. <Artiele 71. Retirada i devolució d'armes
1. EIs agents de l' autoritat han de procedir a la retirada de les armes quan hagin servit
per cometre la infracció i donaran rebut de la elasse, la marca, el número i el lloc on
es dipositin.

2. La negativa a lliurar l' arma, quan el presumpte infractor en sigui requerit, dóna lloc
a denúncia davant el jutjat competent, als efectes establerts a la legislació penal.
3. Les armes, si són de. tinen9a lícita, han de ser retomades d' acord amb els suposits
següents:
.1

a) Quan la resolució recaiguda a l'expedient sigui absolutoria o quan s'acordi el
sobreseIment o arxiu d'aquest. En qualsevol d'aquests casos, la devolució és
gratuIta.
b) Quan s'hagi . fet efectiva la sanció imposada, així com la possible
indemnització, 'en els suposits d'infracció. La devolució efectiva de l'arma és
gratuIta en elscsuposits d'infracció lleu; en canvi requereix eI rescat per,part de
!'infractor en la .quantia de 100 euros, en els suposits d'infracció greu o molt
greu.
No obstant aixo, l'instructor de l'expedient pot acordar, una vegada dictada la
proposta de resolució, la devolució de l' arma si el presumpte infractor satisfa la
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quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l'import total de la sanció i la
indemnització proposades.
4. A les armes decomissades no recuperades pels seus propietaris, se'ls dóna la
destinació establerta a la legislació de I'Estat en la materia.
5. AIs efectes d'agilitzar la tramitació dels expedients sancionadors i la devolució deIs
decomisos si s'escau, en el cas de no reincidents, una vegada iniciat l'expedient,
l' administració competent en materia de caya podra efectuar la devolució de l' arma
una vegada l'interessat hagi satisfet un rescat no retomable de 3000 per cada arma,
sempre que no existeixin indicis d'infraccións molt greus. L'impagament per part de
l'infractor dins el perlode voluntari de la sanció imposada supo sara el nou decomís de
l' arma, que no sera retomada fins al tancament de l' expedient.>
22. <Artiele 74. Infraccions greus
Són infraccions greus les contravencions als artieles corresponents d'aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
1. Cayar en epoca de veda.
2. Cayar amb procediments prohibits que no tinguin caracter massiu o no selectiu.
3. Cayar o destruir especies protegides no amenayades.
4. Cayar sense tenir llicencia de ca¡;a.
5. Cayar sense tenir contractada i vigent l'asseguranya obligatoria de responsabilitat
civil del cayador.
6. Anellar o destorbar la nidificació d'especies amenayades sense autorització.
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegetica d'un terreny cinegetic.
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització dels terrenys cinegetics, d'acord
amb l' establert reglamentanament, si aquest incompliment afecta drets de tercers o
l'ordenat aprofitament de la caya.
9. Cayar o autoritzar la caya sense tenir aprovat el corresponent pla tecnic de caya o
no haver-ne satisfet la matrícula anual.
10. Incomplir les normes contingudes en el pla tecnic de caya d'un terreny cinegetic,
si aquest incompliment afecta drets de tercers o l' ordenat aprofitament de la caya.
11. Cacar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caca a un terreny no
cinegetic o a un terreny cinegetic sense tenir l'autorització del titular.
12. Impedir l'entrada als terrenys cinegetics, impedir o dificultar les inspeccions o les
actuacions deIs agents de l' autoritat o deIs seus auxiliars, en l' exercici de les seves
funcions.
13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals d'ordenació cinegetica.
14. Practicar l' arruix de perdius en terrenys de zones de caca controlada, vedats
socials o vedats públics.
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de ca¡;a mortes en temps de veda, sense
poder-ne acreditar la seva procedencia legítima o incomplint les condicions
establertes en aquesta llei, si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.
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16. Transportar i comercialitzar peces de caya que no pertanyin a les especies
cinegetiques declarades comerciables, si el valor comercial d'aquestes supera els 100
euros.
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de caya vives, inclosos els ous
d'ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i
superior a 100,00 euros, o comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de caya no
ajustades a la normativa vigent.
18. Incomplir les condicions administratives de les granges cinegetiques, si el fet no
esta tipificat com a infracció molt greu.
19. SoHicitar o posseir llicencia de caya, o altres autoritzacions per a la practica de les
diferent modalitats, estant inhabilitat per sentencia judicial o resolució administrativa
ferma o sol'licitar-Ia sense complir una sanció anterior per infracció a la normativa
cinegetica.

20. Cayar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automobils i embarcacions,
com a llocs des d'on disparar.
21. Cayar amb arma de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de substancies
estupefaents.
22. No declarar, per part dels titulars, una epizootia o zoonosi en els terrenys
cinegetics o incomplir les normes que es declarin obligatories per al seu control.
23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans de caya preparats per
al seu ús sense estar-hi autoritzat.
24. Atreure o arruixar la caya d'altri.
25. Cayar a abeurada o a llepolidors.
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques reglamentaris de mitjans o
animals de caya.
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin arribar els projectils.
28. No buidar l'arma en aproximar-se al cayador un agent de l'autoritat o els seus
auxiliars.
29. Cayar en els anomenats dies de fortuna.
30. Cayar coloms missatgers o domestics, portadors de marques visibles.
31. Cayar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor d'edat no acompanyat.
En aguest suposit la responsabilitat recau en l'acompanyant, si n'hi ha, o el
responsable legal del menor.
32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci amb arma de foc,
essent-ne el responsable.
33. Falsejar dades personals en la soHicitud de llicencia de caya o d'autorització
reglamentaria.
34. Capturar o recoHectar ous o cries d'especies cinegetiques o posseir-Ios sense
poder-ne justificar la seva procedencia, no essent infracció m0lt greu.
35. (l;ayar servint-se d'animals, cavalleries, carros, remoles o qualsevol altra classe de
vehicles com a rnitjans d' ocultació.
36. Ca9ar sense autorització aus en epoca de nidificació, reproducció o cria o durant el
seu trajecte vers els llocs de cria en el cas de les migratories.
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37. Cac;ar O transportar especies protegides o peces de cac;a l' edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos o no
compleixin els requisits reglamentaris.
38. Cac;ar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja
hora després de la seva posta, o una hora abans de la sortida del sol i mitja hora
després que s 'hagi posat en el cas del tordo
39. Cac;ar sense complir les mesures de seguretat aplicables a l'exercici de les
diferents modalitats de cac;a per a una protecció adient de la integritat fisica deIs
participants o de tercers.
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres lIocs de cria o refugi
d' especies cinegetiques.
41. Cac;ar essent agent de l' autoritat durant l' exercici de les seves funcions, excepte en
els suposits prevists en aquesta lIei.
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions reguladores de les diferents
modalitats de cac;a permeses o exercir qualsevol modalitat de cac;a no reconeguda en
aquesta llei.
43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions excepcional s o
incomplir les condicions contingudes en aquestes.
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla cinegetic.

45. Practicar la cac;a amb qualsevol tipus d'arma per part d'observadors, batedors o
secretaris, que assisteixin en qualitat de tals a arruixos de perdiu.
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent estat sancionat dues
vegades en els darrers dos anys per infraccions a aquesta llei.
47. Incomplir, en més del doble, del nombre maxim de captures previstes al' ordre
anual de vedes.
48. Tenir el cans de cac;a en condicions inadequades segons preveu la normativa
sectorial vigent. >
23. <Artiele 75. Infraccions lleus
Són infraccions lIeus les contravencions als artic1es corresponents d' aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
l. Cac;ar especies no autoritzades, no específicament protegides.
2. Cac;ar en dia no habil en epoca habil de cac;a.
3. Incomplir la normativa d'un pla tecnic, vedat social o terreny de cac;a controlada,
en aspectes que no afectin els drets de tercers o l' abundancia de la cac;a.
4. Mantenir amb negligencia lIeu la senyalització o el compliment del pla tecnic d'un
terreny cinegetic, sense incomplir la resolució anual de vedes.
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió deIs refugis de fauna.
6. Incomplir la normativ.a de l'ordre o la resolució anual de vedes, en els maxims
diaris de captures que s'hi estableixin.
7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria competent en materia
de cac;a o del titular d'un terreny cinegetic, regulada a la llei present.
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8. Expedir, per part del titular cinegetic, autoritzacions que no compleixin el que
reglamentariament estigui establert o en contradicció amb el pla tecnic del vedat
corresponent.
9. Impedir cobrar la ca9a en un terreny al ca9ador que hi tingui dret.
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar o posseir munició de
plom a zones humides.
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de veda, fora de camps
d'entrenament o en qualsevol epoca en terrenys cinegetics o refugis de fauna, sense
autorització del titular.
12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el registre, la
identificació i la vacunació de canso
13. Portar l'arma preparada per al seu ús, amb munició a la redlInera o al carregador,
dins una zona de seguretat.
14. Ca9ar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de
substancies estupefaents.
15. No presentar la memória anual o la documentació del pla tecnic o del refugi de
fauna en els terminis reglamentariament establerts.
16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici de les especies
silvestres.
17. Anellar especies no amena9ades sense autorització, amb marques no homologades
o incomplint les condicions amb que s'autoritzi aquesta activitat.
18. Ca9ar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui obligatori o sense
posseir o portar la documentació preceptiva, essent-ne titular.
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció deIs cultius.
20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o d'un animal marcat.
21. Ca9ar sense portar a sobre la documentació preceptiva, essent-ne titular.
22. Posseir arts iHegals o animal s de ca9a (fures, aus de falconeria o perdius de
reelam) sense la preceptiva autorització o incomplint les condicions fixades en
aquesta.
23. Ca9ar coloms domestics no marcats, de color distint als salvatges.
24. Posseir o transportar peces de ca9a en condicions irregulars quan no constitueixi
infracció greu o molt greu.
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehieles de qualsevol tipus,
aeronaus, automóbils i embarcacions.
26. Incomplir les condicions d'una autorització de ca9a científica o de control d'una
especie.
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les prohibicions
establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
28. Ca9ar amb la llicencia de ca9a caducada en un perlode no superior als dos mesos.
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb gabies trampa,
quan d'aquest incompliment s'en derivi la mort de l'animal capturat o el seu dany
injustificat.
30. Inelomplir l' establert a la resolució anual de vedes i a la normativa de
desenvolupen d'aquesta llei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
Les sancions corresponents a infraccions en aplicació deIs apartats 2 i 6 d' aquest
artiele es fixaran dins del ter9 superior de la quantia establerta.>
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24. <Artiele 76. Quantia de les sancions de

ca~a

i inhabilitació per punts

l. Per la comissió de les infraccions de ca9a tipificades a la llei present s'imposen les
sancions següents:
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la llicencia de
ca9a, així com inhabilitació per obtenir-Ia durant un termini de fins a dos anys.
c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la llicencia de
ca9a, així com inhabilitació per obtenir-Ia durant un termini compres entre dos i
quatre anys.
2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de sentencia judicial o
resolució administrativa ferma, per la comissió de dues o més infraccions molt greus
en el termini de tres anys, suposa l' anul-lació de la llícencia de ca9a i téquetéix, per á
obtenir-Ia de nou, transcorregut el termini previst a l'apartat l.c) d'aquest artiele, la
superació de les proves d'aptitud previstes a l'artiele 30 de la llei present.
3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt greus imputables als
titulars cinegetics, poden dur aparellades les següents sancions accessories:
a) Anul-lació del vedat.
b) Perdua del certificat de qualitat previst a l'artiele 12.9.
c) Suspensió de l'activitat cinegetica per un termini maxim d'un any o durant un
termini compres entre dos i quatre anys, segons es tracti d'infraccions greus o molt
greus, respectivament.
La suspensió de l'activitat cinegetica pot consistir en qualsevol
mesures: inhabilitació temporal per comercialitzar peces de cava;
resolució administrativa del vedat, així com de les autoritzacions
concedits; eloenda temporal d'instaHacions quan es tracti de granges

de les següents
suspensió de la
o dels permisos
cinegetiques.

4. L'obertura d'expedient per la captura o la mort d'especies catalogades com a
amenayades implica la retirada preventiva de la llicencia de ca9a, en tant es resol el
procediment iniciat.
5. La retirada de llicencia de ca9a, preventiva o ferma, s'ha de comunicar a la
Delegació del Govern, als efectes pertinents en relació amb l' autorització govemativa
de tinen<;:a d'armes.
6. Lesrsancions s'han d'inscriure al Registre d'infractors i comunicar, en el seu cas, a
les autoritats cinegetiques de la comunitat autonoma on resideixi 1'infractor, als
efectes pertinents en relació amb la reno vació de la llicencia.
7. EIs Consells Insulars, per via reglamentaria, podran establir un sistema de
penalització per punts per a la retirada de la llicencia de ca<;:a i per als terminis
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d'inhabilitació per a obtenir-Ia,
present.>

en relació a les infraccions tipificades en la llei

25. <Artiele 79. Peces de pescaj/uvial

1.Són espeCIes objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren peces de pesca
fluvial, les deelarades reglamentariament a tal efecte per la conselleria competent en
materia de pesca fluvial.
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui el titular
competent en materia de pesca fluvial. EIs exemplars que no hi arribin han de ser
retomats immediatament a l' aigua després de la seva captura, a ser possible vius.

La mida deIs peixos i crustacis és la definida en l' article 5 del Reglament CEE
3094/86, de 7 d'octubre.>
26. <Artiele 87. Llicencies
1. La llicencia de pesca fluvial de les Illes Balears és el document personal i
intransferible la tinen<;a del qual és necessaria per a practicar la pesca fluvial al' ambit
territorial d' aquesta comunitat autónoma.
2. La conselleria competent en materia de pesca fluvial expedeix llicencies de pesca
fluvial a les persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin
els requisits legalment exigits. Reglamentariament s'establira el procediment
d'expedició, així com la classificació de les llicencies de pesca fluvial.
3. EIs imports aplicables per a l'expedició de les llicencies i els permisos de pesca
fluvial són fixats per la conselleria competent en materia de pesca fluvial i aprovats de
conformitat amb la legislació autonómica en materia de taxes, preus públics 1
exaccions reguladores.
4.EI període de validesa d'aquestes llicencies és d'un any.
5. EIs peticionaris de llicencies de pesca que han estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativa fermes com a infractors de la legislació en mat~ria
de pesca fluvial, no poden obtenir ni renovar l' esmentada llicencia sense haver
complert les penes o satisfet les sancions imposades.
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65 anys o menors
de 14, estan exemptes de la taxa per a l'obtenció de la llicencia de pesca fluvial i deIs
permisos administratius per a la seva practica.
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7. La conselleria competent en materia de pesca fluvial pot establir acords amb
d'altres comunitats autonomes per al reconeixement mutu de la validesa de les
llicimcies de pesca fluvial expedides per ambdues administracions.>
27. <Artiele 90. Procediments prohibits per la captura d'animals de pesca
1. Amb caracter general, queda prohibida la tinen9a, la utilització i la comercialització
de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o la mort deIs animal s
de pesca, en particular els verins o les trampes, així com de tots aquells que puguin
causar localment la desaparició de les poblacions d'una especie.
2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura d'animals de pesca
fluvial:
a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les destinades
exelusivament a la captura de l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta
en el cas de professionals.
b) AparelIs electrocutants o paralitzants, fonts lluminoses artificials, substancies
toxiques, paralitzants, tranquiHitzants, desoxigenants, atractius o repulsius, així com
els explosius.
c) Qualsevol procediment que impliqui la instaHació d'obstaeles o barreres de fusta,
pedra, malles o qualsevol altre material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de
facilitar la pesca, amb les excepcions establertes en aquesta lIei. Han de ser destruIts
els existents en l'actualitat, sense que pugui al'legar-se cap dret sobre aquests, donat el
caracter abusiu que revesteixen. S' exceptuen d' aquesta disposició els corral s existents
al' Albufera des Grau, pel seu valor etnologic, sense que es pugui pescar a les seves
boques o al seu interior.
d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, ralls, mAnigues, palangres, robadores i
lIences.
e) Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per
a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerira autorització de la conselleria
competent en materia de pesca fluvial.
f) La practica de la pesca subaquatica en aigües insulars.>

28. <Artiele 92. Ús de la canya
1. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot utilitzar-ne alhora més
de dues i sempre que es trobin al' abast de la seva ma. S' entén al' abast de la ma quan
la separació entre elles sigui inferior a dos metres.
2.El nombre maxim d'hams per ginya és de tres.
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3.Com a elements auxiliars, únicament s'autoritza l'ús del salabre i de ganxo per a
l' extracció de peixos, i de vivers per mantenir els peixos vius.>

29. <Artiele 105. Epoques
1. Es prohibeix pescar durant l' epoca de veda a tates les aigües insulars de les Illes
Balears, que sera la que s'estableixi reglamentariament per a cada especie o grup
d' especies.
2. No obstant el disposat a 1'apartat anterior, s'autoritza la pesca durant tot l'any de
les especies que no siguin objecte de vedes, excepció feta de les establertes per
especies marines que penetren a les aigües insulars, fixades per la Conselleria
d' Agricultura i Pesca, que s'hi han d'aplicar igualment.>

30. <Artiele 106. Distancies

1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s 'ha de respectar entre els pescadors una
distancia de 10 metres com a regla general, a no ser que els pescadors implicats
estiguin d'acord en reduir aquesta distancia. L'administració competent en materia de
pesca fluvial pot ampliar aquesta distancia en les localitats i en les epoques on sigui
convenient, per motius de conservació.
2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als passos i a les comportes, i
a una distancia menor de 20 metres d'aquests, llevat d'autorització concedida per la
conselleria competent en materia de pesca fluvial, on es fixin els trams que
comprenen l' esmentada autorització.>
Article segon. Incorporació d'un nou article a l'articulat de la L/ei 6/2006, de 12
d'abril, balear de ca9a i pesca fluvial.

<Artiele 113. Del procediment sancionador
Sera d'aplicació en materia de pesca fluvial el disposat en materia sancionadora a la
secció primera, segona i tercera del capítol X d'aquesta llei, tenint en compte
l' especial aplicació en la materia de pesca fluvial. >

Article tercer. Modificació de les disposicions de la part final de la L/ei 6/2006, de
12 d'abril, balear de ca'Ya i pescafluvia.

Les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de ca9a i pesca
fluvial, que a continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix:
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1. <Disposició addicional segona.
Sense contingut>
2.<Disposició transitoria setena. Llidmcies
Les llicencies de caya i de pesca fluvial atorgades amb anterioritat al' entrada en vigor
de la llei present, mantenen la seva valides a fins a la data d' acabament del seu període
de vigencia.>
Disposició addicional primera.

EIs refugis de fauna existents previament a l'entrada en vigor d'aquesta llei
procediran a ser matriculats d'ofici per part de l'administració competent en materia
de caya. El triunit d'ofici no eximeix als titulars del pagament de la corresponent taxa
de matrícula anual i altres taxes si n'és el caso
Disposició addicional segona.

EIs vedats i els refugis de fauna creats amb data previa a l'entrada en vigor d'aquesta
llei, així com els que en resultin d'aquests per segregació sempre que conservin la
mateixa matrícula, no han d'ajustar-se als mínims de superficie establerts en els
artic1es 14 i 23 de la present llei, respectivament. No obstant aquest fet, quan com a
conseqüencia de segregacions posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei un vedat o
refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. sera donat de baixa d'ofici.
Disposició addicional tercera.

En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments normatius prevists en l'artic1e
85 d'aquesta llei, l'administració competent en materia de pesca fluvial resoldra per a
cada vedat de pesca fluvial les regulacions corresponents per prevenir l'aprofitament
amb abús i desordre de les especies aquícoles existents, i ho notificara al titular.
Disposició addicional quarta. Exempcions i bonificacions

Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes pels tramits
relatius als terrenys cinegetics i refugis de fauna, quan en siguin els titulars o n'instin
el tramit d' oficio EIs menors' de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa relativa
a l'expedició de la llicencia de pesca fluvial.
La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matrícula anual de vedats de
societats de cayadors locals i de l'autorització per a camps d'ensinistrament de cans,
podra ser objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota corresponent, si així ho
considera el Consell insular de l'ambit territorial corresponent.
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BIs refugis de fauna que acreditin la realitzaci6 d'una fund6 social relativa aals
aspectes que motiven la seva constituci6, podran ser objecte d'una bonificaci6 de fins
al 75% de la quota corresponent, si aixi ho considera el Consell insular de l'ambit
territorial corresponent.
Bs podra aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa corresponent a la llicencia de
ca¡;a i a la llicencia de pesca fluvial als soHicitants que acreditin la condici6 de
federats a la federació de caya o a la federaci6 de pesca fluvÍal de l' ambit territorial
corresponent.
Disposició final única. Entrada en vigor de la Llei.
Aquesta Llei entra en vigor l ~endema d'haver estat publicada en el "Butlletí Oficial de
les llles Balears".

l.
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Jeroni Miquel Mas i Rigo, secretari general del Consell Insular de Mallorca,

CERTIFIC:

Que el PIe del Consell Insular de Mallorca en sessió de data 13 de setembre de
2012, ha aprovat per majoría absoluta la "Proposició de Llei, de modificació de la Llei
6/2006, de 12 d'abril balear de cac;a i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de
27 de desembre, de mesures tributaries i economicoadministratives", la qual compleix
els requisits prevists a l'article 25 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells
Insulars.

1, perque consti, expedesc aquest certificat, a l'efecte de presentar-lo davant la
Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 14 de setembre de 2012

Vist i plau
El conseller executiu de presidencia
(per Decret de delegació de data 2 de maig de 2012)

->~@
J aume Juan Garcia
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PROPOSTA D'ACORD D'EXERCICI DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA I
D' APROV ACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 6/2006 DE 22 D'ABRIL, BALEAR DE CA(:A 1 PESCA FLUVIAL I
MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE DESEMBRE, DE MESURES
TRJBUT ARIES J ECONOMICOADMJNISTRA TIVES.

ANTECEDENTS
Vista la memoria del Director Insular de Cac;a de data 1 d' agost de 2012 on
exposa els motius pels quals es proposa la conveniencia de modificar la Llei 6/2006
de 12 d'abril, de cac;a i pesca fluvial.
Vist l'informe tecnic del Cap del Servei de Cac;a de data 2 d'agost de 2012 on
es justifiquen les modificacions legislatives que es proposen.
V ists el text que fmalment ha estat consensuat amb els Consells Insulars de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, així com l' Acta de la reunió del Comité
Cinegetic Interinsular de dia 2 d'abril de 2012 i l'escrit de la Directora General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climatic de 23 de juliol de 2012 on
manifesta la conformitat de la Conselleria d' Agricultura Medi Ambient i Territori al
text i considera procedent que s' elevi la proposta a la tramitació parlamentaria que
correspongui.
Vist l'infonne jurídic de la cap de Servei de la Secretaria Tecnica de Medi
Ambient de data 3 d'agost de 2012.
Vist l'informe preceptiu en sentit favorale del secretari general per suplencia
de data 27 d'agost de 2012.
FONAMENTS JURÍDICS
La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de cac;a i pesca fluvial, publicada al BOIB
núm.61 de 27 d'abril de 2006 i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre de
mesures tributaries i economicoadministratives publicada al BOIB núm. 196 de 29 de
desembre de 2007.
L'article 25.1 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars disposa
que els Consells Insulars poden exercir la iniciativa legislativa d'acord amb l'article
(antic 26) 47 de 1'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears.
L' article 47.2 de 1'Estatut d' Autonomía de les Illes Balears, disposa que els
Consells Insulars poden sol' licitar al Govem l'adopció d'un projecte de Llei o remetre
a la Mesa del Parlament una proposició de Llei i delegar davant aquesta cambra un
maxim de tres membres encarregats de defensar-la.
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EIs articles 65 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el 8.1.d) de la
Llei 812000 de 27 d'octubre de Consells Insulars disposen que correspon al PIe del
Consell Insular exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes
Balears.
L'article 25.2 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars disposa
que la iniciativa legislativa deIs Consells Insulars s'exerceix mitjanyant la presentació
de proposicions de Llei aprovades per majoria absoluta del PIe del Consell Insular.
L'article 31.e) del Reglament Organic del Consell de Mallorca (BOIB núm.
102, de 25 d' agost de 2001) disposa que correspon als consellers executius (en el
present cas a la consellera executiva de Medi Ambient) preparar i proposar al PIe, a la
Comissió de Govern, al Consell Executiu i a la Presidencia del Consell l'adopció deIs
acords escaients respecte de les materies atribu'ides al seu depaI1ament, i d'acord amb
la competencia de cada organ esmentat.
L'article 85.l.a de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim
local de les Illess Balears
En base a tot l'anterior, la consellera executiva del Departament de Medi
Ambient eleva al PIe la següent
PROPOSTA D' ACORD
PRIMER.- Exercir la iniciativa legislativa i aprovar el següent text de proposició de
Llei per la seva remissió a la Mesa del Parlament de les Illes Balears:
PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12 D' ABRIL
BALEAR DE CA(:A I PESCA FLUVIAL 1 MODIFICADA PER LA LLEI 612007,
DE
27
DE
DESEMBRE,
DE
MESURES
TRIBUTARIES
1
ECONOMICOADMINISTRATIVES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial du ja una serie d'anys
d'aplicació. En el dia a dia de la gestió administrativa i tecnica d'aquesta practica, que
a les Illes Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i un us del
camp significatiu, s'ha fet pales que alguns punts requereixen revisió. El fet que la
llei es genera en un marc estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l' escenari actual.
II
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En particular, la Llei regula en l'artiele 30 les proves i la certificació d'aptitud per a la
practica cinegetica, com a elements obligatoris per a l'obtenció de la llicencia de caya,
com també les causes d'exempció de les proves, les quals són molt difícil s de
verificar en el període temporal que fixa el punt 6 de l' aItiele en qüestió.
Primerament perque les aplicacions informatiques per yerificar d'ofici els requisits
necessaris són posteriors al' inici del període establelt, i també perque l' exigencia a
les persones interessades de l' acreditació deIs requisits suposaria remetre' s a
procediments administratius d'obtenció de la llicencia de ca<;a previs a la Llei,
moment en el qual la ciutadania no podia saber que s'esdevindria. Tot plegat fa que,
anib les repercussions economiques i socials que es derivarien de l'aplicació de
l'artiele 30, aquest artiele esdevengui fora de context, no soIs en el marc de la realitat
de la nostra comunitat auto noma, sinó també comparativaInent a altres comunitats
autonomes que tenen proves d'aptitud o "examen del ca<;ador", o estan en procés de
desenvol upar-les.

III
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competencies propies d' aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l' Administració de la Comunitat Autonoma de les
mes Balears en materia de ca<;a i de regulació, vigilancia i aprofitament deIs recursos
cinegetics, com també de pesca fluvial, en desenvolupament de la Llei organica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears,
estableix un desenvolupament i aplicació de l'examen del cayador diferenciant
funcions que pertoquen unes al Govem de les mes Balears, i altres als consells
insulars, fet que s'ha de prendre també en consideració.
IV

L'escenari actual en que les competencies en materia de ca<;a i pesca fluvial són
propies deIs consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en
el seu ambit territorial, romanent una competencia residual que és exercida per part
del Govem de les mes Balears, i que ja s 'han transferides les funcions, mitjans i
serveis, obliga especialment a fer un esfore; de cara a disposar d'una llei practica, que
alhora salvaguardi la solució agil i precisa de les problematiques concretes a
cadascunes de les realitats insulars, així com l'existencia uns principis comuns
aplicables amb propietat a totes elles.

V

FinaIment, la necessaria austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com a valors
positius en l'exercici de funcions públiques, especialment en l'escenari
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socioeconomic actual, fa recomanable simplificar o supnmIr diversos tramits i
registres que no aportaven avantatges signíficatius de cara a la practica cinegetica a
les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.

ArticIe primer. Modificació de 1'articulat de la Llei 6/2006, de 12 d 'abril, balear de
car;a i pesca fluvial.

Els miicles de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial, que
a continuació es relacionen, quedaran redactats com segueix:
l. <Article 2. Definicions.
Per al' aplicació de la llei present, s' atén a les definicions següents:
a) Comunes:
1. Especie autoctona: Especie present de forma natural a les Illes Balears, on ha
arribat pels seus propis mitjans, sense intervenció humana.
2. Especie introduYda, al'loctona o exotica: Especie que no inclou les Illes Balears a la
seva area de distribució natural i que hi ha arribat per acció humana.
3. Especie invasora: Especie introduYda o propia, que tingui la capacitat de proliferar
en els ecosistemes insulars i d'alterar-ne la fauna i la flora propies per depredació,
competencia o modificació física del medi.
4. Especie propia: Especie autoctona o introduYda en temps remots, i que forma part
deIs actuals ecosistemes natural s insulars.

b) De caya:
1. Abeurada: Punt mnb aigua temporal o permanent, natural o artificial, on

acudeixen a beure els animal s silvestres.
2. Aguait: Procediment de caya consistent a esperar en un lloc fix la presencia
de les peces de caya, per ser-ne lloc de pas, alimentació o descanso
3. Animal assilvestrat: Animal domestic que ha perdut aquesta condició, que
demnbula pel medi natural sense control del propietario
4. Arruix: Procediment de caya consistent a foryar els animals a aproximarse als punts d'espera deIs cayadors. En el cas de les aus, és la traducció del
terme castella ojeo.
5. Caya: Activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els animals silvestres,
assilvestrats o alliberats mnb aquesta finalitat, legalment qualificats com a cinegetics,
encalyar-los, atreure'ls, localitzar-Ios o assetjar-los amb la finalitat de capturar-los,
matar-los o facilitar-ne la captura per un tercer, amb els mitjm1s, les armes i els
procediments legalment establerts.
6. Caya a coll: Procediment tradicional de caya basat en 1'ús de filats a coll, amb teles
entre dues canyes, sostingudes i accionades pel cayador per a la captura de
determinades especies d' aus.
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7. Caya de perdiu amb bagues: Procediment tradicional de captura de perdius amb
reclam, sense arma de foc, mitjanyant la disposició de llayos o bagues a certa distancia
de la gabia del reclam, amb barreres vegetals per induir el pas de les aus pel dispositiu
de captura.
8. Control d'especies: Reducció deIs efectius demografics d'una especie silvestre o
assilvestrada, amb meto des legalment permesos i sota l' autorització de la conselleria
competent en materia de caya.
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les especies de caya
artificialment, amb l'objectiu de practicar-hi els aguaits o altres metodes de caya.
10. Modalitat tradicional: Procediment de caya utilitzat a les Illes Balears,
documentat abans de la meitat del segle XX i usat sense interrupció.
11. Primera sang: Ferida en un animal de caeya, apreciable en el seu rastre, que minva
la seva capacitat de fuita o defensa.
12. Secretari: Auxiliar d'un cayador amb arma de foc, no armat, que li facilita
munició, li carrega una segona arma o l'auxilia personalment en l'exercici de la caya.
13. Titular deIs drets cinegetics: Persona física o jurídica que gaudeix l'aprofitament
cinegetic d'un terreny, pel dret de propietat o per estar-hi habilitada pels procediments
establerts a la llei presento
14. Titular dels terrenys: Persona física o jurídica que, en la seva legal condició de
propietaria o titular de drets reals o personals, ostenta la facultat de disposar,
totalment o parcialment, deIs terrenys afectes.
15. Ús no consumptiu: Utilització d'un recurs natural sense afectar-ne la integritat o
l'abundancia, com són la fotografia de fauna o flora, l'observació o la captura
incruenta per a alliberament immediat.
16. Vedat: Terreny on la caeya i la seva gestió queda reservada per dec1aració
administrativa a favor del seu titular cinegetic o de les persones autoritzades per ell,
d'acord amb les previsions de la llei present.
c) De pesca fluvial:
1. Aigües insulars: Les deIs embassaments, els torrents, els canals, els estanys, les
basses de rec i les albuferes, dolces, salobres o salades. La desembocadura d'albuferes
o torrents a la mar és la línia recta imaginaria que uneix
els punts d'intersecció de les dues vores amb la costa on siguin perceptibles ones
ordinaries, sense que aquesta línia pugui superar la longitud de cent metres.
2. Cucada: Sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en un garbuix de cucs
suspes d'un fil de pesca, usat com a esca, no prove'it d'ham. El pescador captura
l'anguila quan aquesta mossega l'esca sense amollar, moment en que la treu de
l'aigua i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.
3. Establiment d'aqüicultura: Establiment o instal'lació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenya d'alguna o algunes especies de fauna o flora
aquatica, amb independencia del caracter comercial o no de la producció.
4. Establiment de piscicultura: Establiment o instaHació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenya d'alguna o algunes especies de peixos, amb
independencia del caracter comercial o no de la producció.
5. Llenya: Art de pesca consistent en un o diversos hams en un giny fermat a la
vorera, a la vegetació o a un objecte flotant, susceptible de capturar peixos sense la
intervenció irnmediata del pescador.
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6. MoreneIl: Recipient de malla o qualsevol material en el qual els animals poden
penetrar i no sortir.
7. Pesca fluvial: Activitat esportiva o professional que té com a objectiu capturar, de
forma activa o passiva, els animal s que habiten de manera permanent o transitoria les
aigües insulars no marines, públiques o pri vades.
8. Puu: Crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses ,o litorals, capturats per ferlos' servir d' esca.
9. Salabret : Xarxa disposada sobre un bastidor, proveIda o no de manee, que és
alyada pel pescador per apoderar-se deIs erancs o animals que en aquell
moment es troben sobre ella.
10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
11.Pas(pesca fluvial): punt d'entrada o sortida a mas ses d'aigües més amples.>

2. <Artiele 6. Ca9ador.
l. És cayador qui practica la caya reunint tots els requisits legalment exigits al' efecte.
2. El dret a cayar correspon a persones majors de 14 anys que, havent acreditat
l'aptitud i el coneixement precisos, estiguin en possessió de la llicencia de caya de les
Illes Balears o equivalent, d'acord amb el que disposa l'artiele 29 d'aquesta llei, no es
trobin inhabilitades per sentencia judicial o resolució administrativa ferma i
compleixin la resta de requisits als efectes establerts en aquesta llei i a les restants
disposicions aplicables.
3. El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per a poder exercir la
caya, l'autorització expressa i per escrit de qui n'ostenti la representació legal. Els
majors de 8 anys menor s de 14 anys podran actuar com a cayadors acompanyats
d'altres cayadors en modalitats sense arma de foc, sota la responsabilitat d'aquests,
desenvolupant totes les accions inherents a l'exercici de la caya amb aquella
modalitat.
4. Per a la caya major amb arma de foc cal tenir complerts els 16 anys, sense perjudici
de la resta de condicions previstes en el present mticle.
5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d'autorització especial, és necessari
estar en possessió del corresponent permís.
6. L'exercici de la caya amb armes de foc per part de menors d'edat majors de 14
anys, requereix que aquests, a més d'estar en possessió de l'autorització especial per
l'ús d'armes, i la resta de documentació preceptiva per a la practica de la caya, vagin
acompanyats d'un cayador major d'edat autoritzat a tal efecte pels responsables legals
del menor, el qual ha d'estar en possessió de la llicencia d'armes i de la resta de
documentació preceptiva per a la practica de la caya, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se'n.>
3. <Article 7. Drets i deures del ca9ador.
1. El cayador té els drets següents:
a) A exercir la caya en les condicions establertes en aquesta llei i en l'ordenament
jurídico
b) A associar-se per a la practica d'aquest esport.
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c) A rebre informació i formació per part de les administracions sobre la caeya i la seva
practica.
d) A fmir de tots els beneficis establerts per la conselleria competent en materia de
caeya en aplicació d' aquesta llei.
2. El cayador té els deures següents:
a) Coneixer les especies silvestres, les .normes, els mitjans legals de caeya i les mesures
de seguretat.
b) Gestionar les poblacions de les especies cinegetiques i els terrenys on caci de forma
que n'asseguri la sostenibilitat.
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar deIs animal s auxiliars de que es serveixi.
e) Practicar l' esport en condicions que garanteixin la seguretat de tercers i que els
evitin molesties innecessaries.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Coneixer la cIassificació cinegetic deIs terrenys on practica la caeya així com
diposar de les autoritzacions expedides pels titulars que pertoqui.>
4. <ArticIe 12. Disposicions comunes als vedats de car;a.
1. Els vedats són els terrenys cinegetics on la caeya esta reservada a favor del seu
titular. La decIaració de vedat de caeya la fa la conselleria competent en materia de
caeya a petició dels titulars cinegetics que acreditin, de manera legal suficient, el seu
dret d'aprofitament cinegetic en els terrenys afectats.
2. La titularitat d'un vedat haura de recaure sobre una única persona fisica o jurídica,
la qual n'assegura la gestió i l'aprofitament sostenible deIs recursos cinegetics, el
compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent, i esta habilitada per
autoritzar-hi la caeya d'acord amb les previsions de la llei presento
3. Per a l'exercici de la caeya en un vedat, és necessari que aquest compti amb un pla
cinegetic aprovat per la conselleria competent en materia de caeya, d'acord amb les
disposicions reglamentariament establertes a l'efecte.
4. EIs accessos i límits practicables als vedats estaran senyalitzats en la forma
establerta reglamentariament.
5. La conselleria competent en materia de caeya, per motius justificats de conservació
de la fauna, pot suspendre cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegetics,
amb la previa audiencia al seu titular.
6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de caeya s'efectua a instancies
del titular deIs terrenys, mitjaneyant resolució administrativa que ha d'incIoure, en el
seu cas, el tramit d'audiencia del titular del vedat. Si aquesta adscripció o segregació
suposa una variació substancial de les característiques del vedat, se n'ha de revisar el
pla cinegetic a costa del promotor del canvi.
7. La conselleria competent en materia de caeya expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició cinegetica deIs vedats de caeya i deIs camps
d'ensinistrament de cans, amb el previ pagament de la taxa corresponent. EIs vedats
socials estan exempts de pagar matrícula anual.
8. Les superfícies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser
contínues, excepció feta del que disposa l'articIe 13.8., tot i que els cursos d'aigua i
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les vies de comunicació no suposen, a tal efecte, discontinu'itat. No es poden
comptabilitzar, com a superfície del vedat, els terrenys urbans o esportius.
9. La conselleria competent en materia de ca9a podra atorgar certificats de qualitat als
vedats de ca9a, en els termes establerts reglamentariament.
10. L· arrendament d· una propietat rústica no inc10u r arrelldament deis drets
cinegetics, excepte pacte exprés en aquest sentit inelos en el contracte d'arr~ndament.
11. Queda prohibida qualsevol practica contraria a la protecció, al foment, a,la gestió i
a l'aprofitament ordenat de les especies objecte d'activitat cinegetica.>
5. <Artiele 13. Vedats de societats locals.
1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats locals de cac;adors
defmides a l'artiele 55.4 de la llei present.
2. Per a 1'inici de deelaració, la societat promotora ha de sotmetre a la conselleria
competent en materia de ca9a una sol· licitud de vedat, amb la qual acrediti
suficientment la cessió al seu favor dels drets cinegetics d'un mÍnim del 20 per cent
de la superficie deIs terrenys proposats com a vedat. L'esmentada sol·licitud ha de ser
objecte de tramit d'informació pública mitjanc;ant anunci exposat, durant un termini
mÍnim d'un mes, al tauler de l'ajuntament del terme municipal on se situYn els
terrenys afectats i ha d'ineloure la intenció expressa de constituir el vedat, els seus
límits cartografics i la relació de parcel·les afectades. Si, durant el tennini assenyalat
en el panigraf anterior, els titular s de les parcel·les no manifesten, de forma expressa i
per escrit, la seva oposició a la inelusió d'aquests en el vedat, es presumeix la cessió
efectiva deIs drets cinegetics en favor de la societat local. EIs terrenys dels propietaris
que manifestin de forma expressa i per escrit el seu desacord han de ser exelosos. En
qualsevol moment el titular del terrenys inelosos en el vedat podra exercir la
segregació que se li reconeix en l'artiele 12.6. L'efectiu compliment del tramit del
procediment per a la deelaració de vedat, d' acord amb el disposat en el present
apartat, s'ha d'acreditar a l'expedient mitjan9ant certificació del secretari de
l'ajuntament.
3. Les parcel·les enelavades, de superficie inferior al2 per cent del vedat i que en total
no en superin el 15 per cent, podran ser ineloses en el seu perímetre, si fos necessari
per motius de continultat o delimitació. Si els seus propietaris haguessin expressat
disconformitat, seran qualificades com a zona de reserva permanent i no s'hi podra
cac;ar, tot i que formin part del vedat.
4. Les propostes d'ampliació s'han d'efectuar amb els mateixos tramits.
5. La superficie d'un vedat de societat local és, com a mínim, de 100 hectarees, sense
límit maxim de superficie.
6. Amb l'objectiu de fomentar el caracter social i esportiu de l'activitat cinegetica, els
vedats de societats locals tenen una reducció de la seva taxa anual de matriculació del
75 per cent respecte de l'establerta amb caracter general i gaudeixen de les ajudes que
amb aquesta finalitat estableixi la conselleria competent en materia de ca9a.
7. En cas de segregar-se terrenys d'un vedat de societat local, aquests podran quedar
adscrits a la figura de terrenys gestionats d'aprofitament comú, prevista a l'artiele 19
d' aquesta Ilei.
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8.EIs vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa matrícula, diferents
terrenys no continus sotmesos a l'aprofitament de la societat de ca<;adors local, amb
una superficie mínima de 20 hectarees.>
6. <Article 14. Veda!s particulars.

1. Són vedats particulars de ca<;a els declarats com a tals per la l' administració
competent en materia de ca<;a a petició deIs propietaris deis terrenys o els tituIars
d'altres drets reals o personals que impliquin I'ús i el gaudi de I'aprofitament
cinegetic i que compleixin els requisits Iegalment establerts a tal efecte. Poden
exercir-hi la ca<;a els titulars cinegetics, els seus acompanyants i les persones a les
quals aquells autoritzin expressament i per escrit.
2. Els vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un o de més propietaris,
sempre que els terrenys que els integren siguin contigus. En el cas de ca<;a menor, en
terrenys d 'un únic propietari, la superficie total de la parcel'la o conjunt de parcel'les
cadastrals contigües que els integren ha de ser igual o superior a 50 hectarees en el cas
de Mallorca i de 20 en les altres illes; en terrenys de varis propietaris, la superficie
total de les parcel'les cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo superior a
100 hectarees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes. Per a la ca<;a major, les
extensions mínimes requerid es són 150 i 300 hectarees respectivament.
En el cas de finques la propietat de les quals pertanyi de forma proindivisa a diferents
titulars, és necessaria la majoria establerta a l'article 398 del Codi Civil, com a
requisit d'obligat compliment per a la integració d'aquestes en el vedat.
3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica que n'ha obtingut la
declaració com a titular deIs terrenys o per cessió documentada deIs drets cinegetics
deIs titulars. En cas de vedats constitui"ts sobre terrenys de diversos propietaris,
aquests han de constituir una associació o comunitat de propietaris per a la gestió del
vedat o altemativament efectuar la cessió dels seus drets en favor de qui n'ha
d'ostentar la titularitat.
En cas d'existencia d'un contracte d'arrendament o acord de cessió deIs drets
cinegetics d'un vedat, s'hauni de fitxar documentalment i notificar a l'administració
competent qui ostentara la titularitat cinegetica del vedat durant el període de vigencia
del contracte o acord, i s'hauni d'efectuar, si s'escau, el canvi de titular cinegetic
corresponent. En cas de litigi entre les parts o en altres casos en que sigui impossible
determinar en qui recau la titularitat d'un vedat, l'administracio resoldn't la suspensió
cautelar de la ca<;a en el vedat.
4. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que aquest coincideixi
amb el titular deIs terrenys, s'efectua a petició del nou amb la presentació deIs
documents acreditatius de la transmissió. Si el vedat esta integrat per finques de
distinta titularitat, el canvi de titularitat s'haura d'acreditar amb la voluntat de la
majoria, o en el seu defecte, la titularitat es transferira a favor de qui acrediti la
major representació.>
7. <Article 21. Zones de seguretat.
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l.Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on hagin
d'adoptar-se mesures de prevenció especial s que permetin garantir una protecció
adient de les persones i deis béns que s 'hi trobin, quedant-hi prohibit l' exercici de la
ca<;a amb armes de foco
Per aixo, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de
seguretat. S' entén que una arma esta carregada quan pot ser disparada sense necessitat
d'introduir-hi munició.
Amb caracter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat,
sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny
intennedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la zona de seguretat.
2.Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins d'ús públic i les vies ferries.
b) Les aigües públiques o de domini públic i els embassaments.
c) La zona de domini públic maritimoterrestre.
d) EIs nudis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats.
e) EIs edificis habitables ai1lats, els edificis agraris o ramaders en ús, els
jardins i pares públics, les arees recreatives, les zones d'acampada i els terrenys
esportius.
f) Les parcel'les agrícoles d'hortalissa i fruiters en explotació.
g) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com
a tal per la conselleria competent en materia de cava, mitjanyant resolució publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3.En els suposits contemplats a les lletres b) i c) de l'apaliat anterior, els límits de les
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació específica
com a de do mini público
En el suposit previst a la lletra d) de l' apatiat anterior, els límits són els corresponents
a les últimes edificacions o instaHacions habitables.
En el suposit recollit a la lletra e) de l' apartat anterior, els límits corresponen als deIs
elements relacionats on es trobin instal·lats.
4.Forma part de les zones de seguretat per a la practica de la cava menor amb escopeta
la franja de 100 metres de distancia des dels límits exteriors de les relacionades en el
punt d), de 25 metres deIs del punt a) i 100 metres deIs del punt e) de l'apartat 2 del
present artide. Aquestes distancies queden duplicades per a la practica de la caya
major amb cartutxeria metal·lica.
5. Les distancies de seguretat establelies amb caracter general en el punt precedent
queden adaptades amb caracter específic en el següents casos:
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a) El que S' estableixi en una autorització especial expedida per l' administració
competent en materia de cac;a, d'acord amb l'article 39 d'aquesta llei.
b) A les zones de seguretat relatives a edificis ai1lats o parce1'les d 'hOltalissa o
fru'iters, el titular d'aquests edificis o parcel'les podra autoritzar per escrit
l'exercici de la cac;a quan sigui necessaria per a prevenir peljudicis ocasionats
per les especies cinegetiques, i que no afecti a zones publiques o a tercers. En
cas de que el cac;ador sigui el propietari o arrendatari, no caldnl l' autorització
esmentada.>

8. <Article 23. Refugis defauna.
1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets al' aprofitament cinegetic per
l110tius de caracter biologic, científic o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de
determinades especies de la fauna silvestre.
2. EIs refugis de fauna han de tenir una superfície mínima de 10 hectarees, excepte en
els casos de biotops de caracter singular, especialment zones humides i altres habitats
de caracter relicte.
3. La declaració es podra fer d' ofici, a iniciativa de l'administració competent en
materia de cac;a, o a instancia de l'administració competent en protecció d'especie, de
l'administració competent en materia educativa, d'entitats científiques legalment
constitui"des, d'organitzacions no governamentals amb finalitat cinegetica,
mediambiental o educativa, deIs ajuntaments o de la propietat. En tots els casos sera
necessaria la conformitat expressa de la propietat, excepte quan es tramiti d'ofici per
part de l' administració per raons de conservació de la fauna, les quals hauran de
quedar degudament acreditades a l'expedient.
4. La sol·licitud d'iniciació del procediment de declaració de refugi de fauna anira
acompanyada de la documentació especificada i exigida reglamentariament.
5. Correspondra a la conselleria competent en materia de cac;a la instrucció i la
resolució del procediment de declaració assenyalat, l' expedient del qual es posara de
manifest als interessats així com a l'ajuntament del terme municipal on estigui ubicat
el refugi de fauna a declarar.
6. La gestió deIs refugis de fauna, una vegada hagin estats declarats com a tals,
correspondra a qui n'hagi instat la deelaració, amb la conformitat de la propietat, en
les condicions fixades reglamentariament.
7.L'administració competent en materia de cac;a expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició de refugi de fauna d'un terreny, previ pagament de la taxa
corresponent. Els refugis de fauna deelarats d'ofici per part de l'administració estan
exempts de pagar matrícula anual.>
9. <Artiele 28. Requisits per a 1'exercici de la cac;a.

l.Per a l'exercici de la caya a les Illes Balears, el cayador ha d'estar en possessió deIs
documents següents:
a) Llicencia de ca<;a valida i vigent, de conformÍtat amb les determinacions
d' aquesta llei.
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b) Document acreditatiu de la identitat del cac;ador.
c) En el cas d'utilització d'armes, el permís i la guia de pertinenc;a, de conformitat
amb la legislació específica vigent.
d) En el cas d'utilització d'altres mitjans de cac;a, les autoritzacions pertinents,
d"acord amb les disposicions d'aplicació.
, e) Document original o copia compulsada acreditativa de l' autorització del titular
cinegetic del terreny per a practicar-hi la cac;a, excepte si es va acompanyat per
aquest.
f) Asseguranc;a de responsabilitat civil en vigor del cac;ador, en el cas de cac;a amb
arma de foco
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de
l' establert a la llei presento
2. El cac;ador ha de portar a sobre, durant l'acció de cac;ar, la documentació
relacionada a l'apartat anterior.>

10. <Artiele 29. Llicencies.

1. La llicencia de cac;a de les Illes Balears és el document personal i intransferible la
tinenc;a del qual és necessaria per a practicar la cac;a a l'ambit territorial d'aquesta
comunitat autonoma.
2. EIs imports aplicables per l' expedició de les llicencies i autoritzacions
administratives de cac;a són fixats per la conselleria competent en materia de cac;a i
aprovats de conformitat amb la legislació autonomica en materia de taxes, preus
públics i exaccions reguladores.
3. La conselleria competent en materia de cac;a pot establir l'exigencia de comptar
amb una llicencia o una autorització especial per a cac;ar amb aus de falconeria, fures,
reelam de perdiu masele o de posseir guardes de cans amb finalitats de cac;a.
4. EIs ob servadors , batedors o secretaris que assisteixin en qualitat de tals, sense
portar armes de cac;a, a arruixos o batudes, no necessiten llicencia de cac;a.
5. La conselleria competent en materia de cac;a expedeix llicencies de cac;a a les
persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, acreditin l'aptitud i els
coneixements a l'efecte necessaris i compleixin els requisits legalment exigits.
Per resolució del conseller competent en materia de cac;a, s'establira el procediment
d'expedició, així com la elassificació de les llicencies de cac;a. En relació amb el
primer, la conselleria competent en materia de cac;a tindra la facultat de delegar
l'expedició de les llicencies en entitats de dret públic representatives d'interessos
socials en materia de cac;a.
5 bis. La llicencia de cac;a ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat de
residencia del titular i habilita per a exercir la cac;a a totes les Illes Balears.
6. El període de validesa d'aquestes llicencies és d'un any. No obstant aixo, i a petició
del cac;ador, es poden expedir llicencies de fins a tres anys de valides a, fent-ho constar
a la mateixa cartolina.
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7. La conselleria competent en materia de ca<;a podn'i establir l'expedició de llicencies
temporals, per a períodes d'un mes, per a ca<;adors no residents. El reconeixement de
l' aptitud d' aquests cavadors s' establini reglamentariament.
8. EIs peticionaris de llicencies de ca<;a que hagin estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativ'a fermes, com a infractors de la lcgislació en materia
de ca<;a, no poden obtenir o renovar l' esmentada llicencia sense acreditar, previament,
que han comple11les penes i satisfet les sancions imposades.
9. Per obtenir la llicencia de ca<;a, el menor d'edat major de 14 anys no emancipat, o
de 16 per a la practica de la cava major, requereix l'autorització expressa i per escrit
de qui n'ostenti la representació legal, d'acord amb l'establert a l'apartat 3 de l'article
6 de la llei present.
10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors de 65 anys estan
exemptes de taxes per a obtenir llicencia de ca<;a i altres autoritzacions
administratives, excepció feta de la matrícula anual de vedats i camps d'entrenament
de canso
11. La conselleria competent en materia de ca<;a pot establir acords amb d' altres
comunitats autonomes per al reconeixement de la validesa en els seus respectius
territoris de les llicencies de ca<;a expedides per qualsevol de les dues
administracions.>

11. <Article 30. Proves d'aptitud.

1. Per obtenir la llicencia de ca<;a de les Illes Balears, a partir deIs 14 anys, cal un
document d'habilitació que s'obté mitjan<;ant la superació de les proves que acreditin
la possessió deIs coneixements necessaris per exercir la cava a les Illes Balears.

2. Correspon a l' Administració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears
detenninar reglamentariament el temari i tipus de proves, que versaran sobre el
coneixement de la normativa cinegetica, modalitats i m1s material s utilitzades per
exercir la ca<;a, distinció de les diverses especies múmals, mesures de seguretat i
educació cinegetica, sense peljudici d' altres materies.
3. Correspon als consells insulars la convocatoria i realització de les proves, la
realització de cursets si s' escau, i l' expedició del document d 'habilitació als
interessats que les hagin superat i compleixin la resta de requisits normativament
exigibles.
4. L' Administració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears pot establir acords
amb altres comunitats autonomes per al reconeixement mutu de la valides a del
document d'habilitació, així com fitxar reglamentariament criteris de convergencia,
períodes transitoris i altres excepcions al' examen previst en el punt 1 d' aquest article,
així com cursets de fonnació dirigits a la superació de l'examen, i la seva realització
per part d'entitats públiques i privades.
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5. Els titulars d'un mínim de llicencies de caya per dos anys en els cinc darrers previs
al' entrada en vigor del reglament amb la determinació del temari previst en punt 2
d'aquest artiele, queden exempts de les proves previste s en el present artiele.
6. EIs infractors sancionats per faltes 111011 greus previstes en aquesta llei han de
passar per les proves d'aptitud per a poder obtenir nova llicencia de caya.>
12. <Artiele 31 . Autoritzacions per cG(;ar.
1. Per a exercir la caya en els terrenys cinegetics de les Illes Balears és necessari
disposar d'autorització, expressa i per escrit, atorgada pels seus titulars cinegetics,
ajustada al corresponent pla tecnic i a les disposicions vigents que li siguin
d'aplicació, excepte si es practica en companyia del pro pi titular.
2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el seu titular per a exercir
la caya sota les condicions fixades a la mateixa autorització i al pla tecnic de caya
corresponent.
3. Tot i l'expressat en el punt anterior, en els vedats privats de caya un cayador
autoritzat pel titular podn'l cayar amb un cayador acompanyant si així ho faculta
expressament l' autorització expedida pel titular.
4. Les autoritzacions per a cayar en els terrenys cinegetics, que han de ser emeses en
model normalitzat per resolució de l'administració competent en materia de caya, es
elassifiquen en els tipus següents:
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor
deIs membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser substituldes per un
carnet identificatiu del soci, amb notificació previa per part de la societat de cayadors
al soci i al' administració competent deIs continguits de l' autorització per a la
temporada de caya en questió.
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de cac;a
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla tecnic.
c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes autoritzacions són emeses per
temporada de cac;a.
d) Autoritzacions a cayadors convidats. Són esteses pel titular cinegetic del vedat per
una solajornada de cac;a.
e) Autoritzacions a un acompanyat. S 'ajusten al previst en el punt 3 d'aquest artiele.
5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s' ajustin a les previsions del present
article i a les previsions aprovades al pla tecnic del vedat, així com les que siguin
esteses sense haver satisfet la matrícula anual del vedat.>
13. <Artiele 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars

1.Queden prohibits els següents tipus d'armes per a l'exercici de la cac;a:
a) Armes automatiques o semiautomatiques que contenguin en el seu interior, durant
l'exercici de la cac;a, més de dos cartutxos.
b) Armes d'aire comprimít.
c) Armes que disparín dards tranquíl·lizants.
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d) Annes de foc del calibre 22 de percussió anular.
e) Qualsevol altre tipus d'armes que reglamentariament es determini.
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per al' exercici de la cac;;a, el següent:
a) La tinenya i la utilització de munició de plom durant l'exercici de la caya a les
zones humides. S'entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la
vegetació sigui la propia d'aquestes zones.
b) L' abandonament en el me di de cartutxos usats, que han de ser recollits després de
cada seqüencia de tir.
c) Altres municions que reglamentariament es determinin.
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l'exercici de la caya:
a) Silenciadors.
b) Mitjans d'iHuminació de blancs.
c) Visors noctums.
d)Altres dispositius que reglamentariament es determinin.>
14. <Artiele 38. Prohibicions de caracter general

Amb caracter general queda prohibit:
1. Cayar aus en epoca de nidificació, reproducció i cria, així com durant el seu trajecte
vers els llocs de cria en el cas d'especies migratories, sense perjudici de les
excepcions previstes a la llei present.
2. Cavar en epoca de veda, en día no habil o en terrenys no cinegetics.
3. Cayar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja
hora després que s 'hagi post, llevat de la cac;;a del tord, que podra iniciar-se una hora
abans de la sortida del sol.
4. Cayar en els anomenats dies de fOltuna, és a dir, en aquells dies en els quals com a
conseqüencia d'incendis, epizooties, inundacions, sequeres o d'altres causes, els
animals es veuen privats de les seves facultats de defensa o obligats a concentrar-se en
determinats llocs.
5. Cayar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes es redueixi la
visibilitat de forma tal que es vegi minvada la possibilitat de defensa de les peces de
cava o pugui resultar perillós per a les persones o per als béns. En tot cas, es prohibeix
cayar quan la visibilitat sigui inferior alOa metres.
6. Cayar servint-se d'animals o vehicles de qualsevol tipus com a mitjans d'ocultació
o aproximació a les peces de cac;;a.
7. Cayar seguint altres cayadors a menys de 100 metres, fora dels terrenys cinegetics
en els quals tingui lloc un arruix.
8. Cayar en els refugis de fauna, excepte l'establert a l'article 39.
9. Cayar o autoritzar aquesta practica a terrenys cinegetics sense pla tecnic vigent o
sense satisfer l' import de la matrÍCula anual del vedat.
10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per a cac;;ar a terrenys cinegetics
degudament senyalitzats, sense estar en possessió de l'autorització necessaria.
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11. Portar armes de caya desenfundades o disposades per al seu ús quan es circuli pel
camp en epoca de veda, sense tenir l'autorització competent.
12. Cayar sense haver complit les edats previste s a la llei per a les distintes modalitats
o les condicions d'acompanyament establertes a l'artiele 6.
13. Cac;ar sensc tenir la docwnentació preceptiva o no portar-la a sobre.
14. Cayar o transportar especies protegides o peces de caya l'edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos, o sense
complir els requisits reglamentaris.
15. Cac;ar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions que la regulen.
16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l' alteració de vivers o nius, caus i altres
llocs de cria o refugi d'especies cinegetiques, així com la recollida i la retenció de les
cries i els seus ous, tot i estar buits, i la seva circulació i venda, excepte amb
autorització especial de la conselleria competent en materia de caya.
17. Realitzar qualsevol practica que tendeixi a arruixar, atreure o espantar la caya
existent en terrenys aliens.
18. Disparar als coloms en contra de les disposicions reglamentaries que regulin la
seva caya i, en especial, als missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les
marques reglamentaries visibles.
19. Mantenir oberts els colomers en les epoques que reglamentariament es determinin.
20. Cayar en les abeurades habituals o en els llepolidors i punts d'alimentació
artificial de les especies cinegetiques i els posadors corresponents en un radi de 3O
metres.
2l. Incomplir les condicions d'una autorització administrativa relativa a qualsevol de
les activitats regulades en la llei presento
22. Disparar a zones de seguretat sense l'autorització excepcional que, per causa
justificada, pugui expedir la conselleria competent en materia de caya.
23. Cayar amb cans o altres animal s que no estiguin degudament identificats d'acord
amb la normativa vigent.
24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la protecció, el foment, la gestió i
l'ordenat aprofitament de les especies objecte d'activitat cinegetica.
25. Introduir en el me di natural especies aHoctones o animal s en condicions
genetiques o sanitaries que puguin posar en risc l' estat de la fauna insular.
26. Cayar en estat d'embriaguesa o sota els efectes de substancies estupefaents.
27. Incomplir qualsevol altre precepte o limitació d'aquesta llei o que per al seu
desenvolupament es fixi reglamentariament.>
15. <Artiele 45. Protecció deis cultius
l. La conselleria competent en materia de caya pot dictar les mesures necessaries
perque, quan es presentin detenninades circumstancies d'ordre agrícola o
meteorologic, es condicioni, prohibeixi o intensifiqui la practica de la caya a fi
d'assegurar la protecció adequada deIs cultius que puguin resultar afectats.

2. Als predis en els quals estiguin segades les collites, encara que els feixos o les
gavelles es trobin al terreny, es permet cayar les diferents especies d'acord amb les
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vedes o condicions que per a cada una es determini; pero queda prohibit trepitjar o
canviar els feixos o les gavelles dellloc on estiguin
col·locats.
3. En el suposit que la producció agrícola, ramadera o forestal d'una finca es yegi
perjudicada per les peces de ca<;a, la conselleria competent en materia de caya, a
instancia de part, ha de fer-ne una avaluació de les circumstancies, així com de les
seves repercussions, i de conformitat amb el disposat a l'article 39 pot autoritzar al
titular del vedat, o al propietari o l'agricultor amb coneixen<;a del titular del vedat, a
adoptar mesures extraordinaries de caracter cinegetic per al control de l' especie o les
especies que ocasionin aquests perjudicis.>
16. <Artiele 50. Respansabilitat per danys

1.La responsabilitat per danys ocasionats pels animal s de caya queda limitada als
casos que no es pugl.un imputar a culpa o negligencia del perjudicat, ni a for<;a major,
d'acord amb la legislació en materia civil i de transito
2. Els titulars d'aprofitaments cinegetics són responsables deIs danys material s
generats als cultius i l' arbrat per les peces de caya dins els seus terrenys i colindant ,
sempre que els danys fossin evitables mitjanyant 1 aplicació del corresponent pla
tecnic de ca<;a aprovat o autoritzacions de control d'especies. Subsidiariament, en són
responsables els propietaris deIs terrenys, mnb 1 excepció d' aquells casos en els quals
la causa del dany és deguda a un tercer, alie als anteriors. En el cas de zones de ca<;a
controlada, si la conselleria competent en materia de caya n'ha cedit l'aprofitament
cinegetic a una societat de cac;adors, en respondra aquesta i, subsidiariament, la
conselleria competent en materia de caya.
3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats s'ajusten a les
prescripcions de la legislació civil ordinaria, així com al dret de repetició en els casos
de responsabilitat solidaria, quan es tracta de vedats constitui1s per associació.
4. L'administració responsable deIs espais natural s protegits on sigui prohibida la ca<;a
i els titulars de la gestió deIs refugis de fauna, responen deIs danys materials generats
per les peces de cac;a procedents d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i forestals.
5. Tot cac;ador és obligat a indemnitzar els danys personals o materials que causi
directament amb motiu de l' exercici de la caya, excepte quan el fet sigui degut
únicament a culpa o negligencia del perjudicat o a forc;a major.
6. En el cas de danys a l'agricultura, el perjudicat els ha de comunicar amb caracter
immediat a la conselleria competent en materia de ca<;a, la qual els peritara en
presencia deIs possibles responsables. L'acta quedara a disposició de les dues parts,
per al procediment civil que se'n pugui derivar.>
17. <Artiele 54. Camissió de Cafa Majar i Homologació de trafeus
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l.La Comissió de Caya Major i Homologació de Trofeus és un organ coHegiat amb
participació social, adscrit al departament competent en materia de caya del Consell
de Mallorca, la funció del qual és fomentar la caya de cabra salvatge mallorquina i
homologar els trofeus d'aquesta varietat, i d'altres que li siguin sotmesos amb aquest
objectiu.
2. La seva composició i el seu regim de funcionament seran els que determini
reglamentariament el conseller competent del Consell de Mallorca. La resta de
consells insular s hi podran designar un vocal.>
18. <Article 56. Autoritats competents i personal co¡'¡aborador

1. Les autoritats competents en materia de policia i vigilancia de caIYa tenen
I obligació de vetllar pel compliment efectiu deIs preceptes de la llei present, de les
dispos.icions que La desenvolupin i de la resta de la normativa aplicable en materia
cinegetica de denunciar les infraccions de que tinguin coneixement, així com de
procedir al comís de les peces de carya i deIs mitjans de caya utilitzats per a la seva
comissió.
2. Les funcions de vigilancia, inspecció i control de l'activitat cinegetica
a les Illes Balears corres ponen al' administració competent en materia de caya,
mitjanyant els seus agents de medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a
auxiliars deIs primers, sense perjudici de les competencies que corresponen als cossos
i a les forces de seguretat.
3.La conselleria competent en materia de caya pot habilitar per a aquestes funcions, a
proposta de les respectives administracions, personal funcionari dels ajuntaments o
deIs consells insulars, que acrediti una fonnació específica en materia cinegetica, en
els termes establerts reglamentariament.
4.Igualment, poden ser habilitats, per a col, laborar amb el personal enumerat en els
apartats anteriors, zeladors privats de caya. zeladors federatius de caya, així com
qualsevol altre personal de vigilancia de caya i protecció de la natura, degudament
acreditat, d'acord amb la seva legisJaci6 específica i amb les prescripcions d'aquesta
llei. Aquests zeladors no tenen la condició d agents d autoritat i la seva competencia
es limita al' ambit deIs terrenys en els quals estiguin habilitats.
5. AIs efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'agents de l'autoritat els grups
inclosos als apartats 2 i 3 anteriors.
6. En les denúncies fonnulades contra els presumptes infractors, les declaracions deIs
agents de l'autoritat tenen valor probatori en el seu ambit d'actuació, sense perjudici
de les proves que en la seva propia defensa puguin assenyalar o aportar els
denunciats.
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7. EIs agents de l' autoritat i els seus auxiliars, en l' exercici de les seves funcions de
vigilimcia, inspecció i control i en el seu ambit territorial d'actuació, poden identificar
els practicants de les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret
d'accés a tot tipus de terrenys rurals, cinegetics o no cinegetics, tant tancats com
oberts, sense avís previ, així com a les instal'lacions, recintes tancats, vehicles.
recipients i qualsevol altre element relacionat amb les materies regulades en aquesta
llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de la seva tasca. En el cas
del domicili, l'accés es portara a terme d'acord amb la legislació penal processal.>
19. <Article 67. Graduació de sancions

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte els següents elements:
a) Nocturnitat, excepte en els casos en que, de conformitat amb el que disposa la llei
present, sigui constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
b) Caya en temps de veda, excepte en els casos en que, de confonnitat amb el que
disposa la llei present, sigui constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
c) Concurrencia d' infraccions.
d) Dany o perill causat a les especies silvestres o als seus habitats i el seu grau de
reversibilitat.
e) Intencionalitat.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ánim de lucre il'lícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per a comeu'e la infracció i la realització d'actes amb
l'objecte d'ocultar el seu descobriment.
i) Resistencia al' autoritat.
j) Ostentació de carrec o funció que obligui afer complir els preceptes d'aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.
1) Naturalesa i volum deIs mítjans emprats per a cometre la infracció, així com el
nombre de peces capturades, introdui'des o amollades.
m) Transcendencia social.
n) Penediment espontani.
o) CoHaboració amb les autoritats per evitar mals majors.
p) Reparació del dany causat abans de l' obertura de l' expedient.
2. En el cas de reincidencia, l'import de la sanció que correspongui imposar
s'incrementa en un 50 per cent de la seva quantia i, si es reincideix dues o més
vegades, l'increment és del cent per cent. Es considerara reincident al cayador que
cometi una infracció en materia de caya havent estat sancionat en ferme per una
infracció previa en la mateixa materia, i la sanció no hagi prescrit.
3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions, s'imposara la sanció
que correspongui a la ínfracció de major gravetat en la meitat superior de la seva
quantia o en grau maxim en cas de reincidencia, estimant-se la concurrencia amb les
altres infraccions com un element a considerar en la graduació de la sanció a imposar.
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Quan en la comissió de la infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui
possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran de forma
solidaria de les infraccions que hagin comes i de les sancions i indemnitzacions que,
en el seu cas, s'imposin.>
20. <Article 70. Comissos
1. Tota infracció a la llei present suposa el comÍs de les peces vives o mortes que

fossin ocupades, així com de totes les armes, les mis materials, els mitjans o els
animal s vius que de forma il-lícita han servit per a cometre el fet constitutiu
d'infracció, sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 del present article.
2.En el cas d'ocupació de per;a viva, l'agent o l'auxiliar d'agent denunciant l'ha
d'alliberar en el seu medio
3. En el cas d'ocupació de peya morta i aprofitable, l'agent o l'auxiliar· d'agent
denunciant l'ha de lliurar a un centre benefic, mitjanyant rebut que s'ba d'incorporar a
l' expediento
4. Tractant-se de cans, fures, aus de falconeria, reclams de perdiu o altres animal s
similars, el comís se sotmet al regim exposat a continuació:
a)EIs cans utilitzats per a cometre una infracció de caya podran ser decomissats i
disposats en una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les
normes següents:
a.1. El rescat deIs cans exigira l'ingrés previ de 200 euros per unitat a favor de la
comunitat autonoma de les Illes Balears, sense perjudici de l'obligació addicional del
propietari d'abonar al centre d'acollida l'import del cost de manteniment deIs animals.
a.2. Transcorregut el termini de dos mesos des de la notificació de la resoludó
administrativa corresponent sense que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran
a una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, o podran ser sacrificats.
a.3. En els casos en que per motius de forya major o impossibilitat material no es
pugui procedir al comÍs deIs cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor
en qualitat de diposit, el qual es documentara mitjanyant rebut que s'adjuntara a la
denúncia. En aquests casos, la multa que bagi de correspondre per la comissió de la
infracció s'incrementanl en 200 euros per animal utilitzat en la infracció.
b) En aquells suposits d'utilització de fures, aus de falconeria, reclam de perdiu o
altres animal s similars com a mitja per cometre una infracció administrativa, els
animals podran quedar en diposit del presumpte infractor, el qual es documentara
mitjanyant rebut que s'adjuntanl a la denÚllcia. En aquests casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s'incrementara en 120 euros per animal
utilitzat. Si els animals tenen un origen il'legal, l' expedient resoldré! el seu comÍs
definitiu i establira la destinació que se'ls donara.
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5. Quan les arts material s o els mitjans utilitzats per cometre la infracció són d'ús
il'legal o excepcional seran destruIts o cedits a entitats científiques que en puguin fer
ús legal, un cop han servit com a prova de la denúncia i la resolució de l'expedient
sancionador és ferma.
6. En les resolucions dels expedients sancionadors es decidira sobre la destinació deIs
comissos, acordant-se la seva destrucció, alienació o devolució als seus propietaris, en
funció de les característiques d'aquests i de les circumstancies de la infracció.>
21. <Article 71. Retirada i devolució d'armes
l. EIs agents de l' autoritat han de procedir a la retirada de les armes quan hagin servit
per cometre la infracció i donaran rebut de la classe, la marca, el número i ellloc on
es dipositin.
2. La negativa a Iliurar l' arma, quan el presumpte infractor en sigui requerit, dóna lloc
a denúncia davant el jutjat competent, als efectes establerts a la legislació penal.
3. Les armes, si són de tinen9a lícita, han de ser retornades d'acord amb eIs suposits
següents:
a) Quan la resolució recaiguda a l'expedient sigui absolutoria o quan s'acordi el
sobrese'iment o arxiu d'aquest. En qualsevol d'aquests casos, la devolució és
gratuIta.
b) Quan s'hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible
indemnització, en els suposits d'infracció. La devolució efectiva de l'arma és
gratulta en els suposits d'infracció lleu; en canvi requereix el rescat per part de
l'infractor en la quantia de 100 euros, en els suposits d'infracció greu o molt
greu.
No obstant aixo, l'instructor de l'expedient pot acordar, una vegada dictada la
proposta de resolució, la devolució de l'arma si el presumpte infractor satisfa la
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l'import total de la sanció i la
indemnització proposades.
4. A les armes decomissades no recuperades pels seus propietaris, se'ls dóna la
destinació establerta a la Iegislació de l'Estat en la materia.
5. Als efectes d' agilitzar la tramitació deIs expedients sancionadors i la devolució deIs
decomisos si s' escau, en el cas de no reincidents, una vegada iniciat l' expedient,
l'administració competent en materia de ca9a podra efectuar la devolució de l'arma
una vegada l'interessat hagi satisfet un rescat no retornable de 300e per cada arma,
sempre que no existeixin indicis d'infraccións molt greus. L'impagament per part de
l'infractor dins el període voluntari de la sanció imposada suposara el nou decomís de
l' arma, que no sera retornada fins al tancament de l' expedient.>
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22. <Artiele 74. Infraccions greus
Són infraccions greus les contravencions als artieles corresponents d' aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
1. Cac;ar en epoca de veda.
2. Cac;ar amb procediments prohibits que no tinguin cankter massiu o no selectiu.
3. Cac;ar o destruir especies protegides no amenac;ades.
4. Cayar sense tenir llicencia de cac;a.
5. Cac;ar sense tenir contractada i vigent l'asseguranc;a obligatoria de responsabilitat
civil del cac;ador.
6. Anellar o destorbar la nidificació d'especies amenac;ades sense autorització.
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegetica d'un terreny cinegetic.
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització deIs terrenys cinegetics, d'acord
amb l' establert reglamentariament, si aquest incompliment afecta drets de tercers o
l' ordenat aprofitament de la caya.
9. Cac;ar o autoritzar la caya sense tenir aprovat el corresponent pla tecnic de caya o
no haver-ne satisfet la matrícula anual.
10. Incomplir les normes contingudes en el pla tecnic de cac;a d'un terreny cinegetic,
si aquest incompliment afecta drets de tercers o l'ordenat aprofitament de la cac;a.
11. Cac;ar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la cac;a a un terreny no
cínegetic o a un telTeny cinegetic sense tenir l'autorització del titular.
12. Impedir 1 entrada als terrellys cinegetics, impedir o dificultar les inspeccions o les
actuacions deIs agents de I'autoritat o deIs seus auxiliars, en l'exercici de les seves
funcíons.
13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcal s d'ordenació cinegetica.
14. Practicar l'arruix de perdius en terrenys de zones de cac;a controlada, vedats
socials o vedats públics.
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de caya mortes en temps de veda, sense
poder-ne acreditar la seva procedencia legítima o incomplint les condicions
establertes en aquesta llei, si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.
16. Transportar i comercialitzar peces de cac;a que no pertanyin a les especies
cinegetiques deelarades comerciables, si el valor comercial d' aquestes supera els 100
euros.
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de cac;a vives, inelosos els ous
d'ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i
superior a 100,00 euros, o comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de cac;a no
ajustades a la normativa vigent.
18. Incomplir les condicions administratives de les granges cinegetiques, si el fet no
esta tipificat com a infracció molt greu.
19. Sol'licitar o posseir llicencia de cac;a, o altres autoritzacions per a la practica de les
diferent modalitats, estant inhabilitat per sentencia judicial o resolució administrativa
ferma o sol'1icitar-la sense complir una sanció anterior per infracció a la normativa
cinegetica.
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20. Cayar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automobils i embarcacions,
com a llocs des d'on disparar.
21. Cayar amb arma de foc en estat d' embriaguesa o sota la influencia de substancies
estupefaents.
22. No declarar, per parl dels titulars, una epizoütia o zoonosi en els terrenys
cinegetics o incomplir les normes que es declarin obligatories per al seu control.
23. Transportar en temps de veda armes de foc o aItres mitjans de caya preparats per
al seu ús sense estar-hi autoritzat.
24. Atreure o anuixar la caya d'altri.
25. Cayar a abeurada o a llepolidors.
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques reglamentaris de mitjans o
anímals de caya.
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin anibar els projectils.
28. No buidar l'arma en aproximar-se al cayador un agent de l'autoritat o els seus
auxiliars.
29. Cayar en els anomenats dies de fortuna.
30. Cayar coloms missatgers o domestics, portadors de marques visibles.
31. Cayar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor d' edat no acompanyat.
En aquest suposit la responsabilitat recau en l'acompanyant, si n'hi ha, o el
responsable legal del menor.
32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci amb arma de foc,
essent-ne el responsable.
33. Falsejar dades personals en la sol, licitud de llicencia de caya o d'autorització
reglamentaria.
34. Capturar o recoHectar ous o cries d'especies cinegetiques o posseir-los sense
poder-ne justificar la seva procedencia, no essent infracció molt greu.
35. Cayar servint-se d'animals, cavalleries, carros, remoles o qualsevol altra classe de
vehicles com a mitjans d'ocultació.
36. Cayar sense autorització aus en epoca de nidificació, reproducció o cria o durant el
seu trajecte ver s els llocs de cria en el cas de les migratories.
37. Cayar o transportar especies protegides o peces de caya l' edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos o no
compleixin els requisits reglamentaris.
38. Cayar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja
hora després de la seva posta, o una hora abans de la sortida del sol i mitja hora
després que s ' hagi posat en el cas del tordo
39. Cayar sense complir les mesures de seguretat aplicables a l'exercici de les
diferents modalitats de caya per a una protecció adient de la integritat física deIs
participants o de tercers.
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres llocs de cria o refugi
d'especies cinegetiques.
41. Cayar essent agent de l'autoritat durant l'exercici de les seves funcions, excepte en
els suposits prevists en aquesta llei.
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions reguladores de les diferents
modalitats de caya permeses o exercir qualsevol modalitat de caya no reconeguda en
aquesta llei.
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43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions excepcionals o
incomplir les condicions contingudes en aquestes.
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla cinegetic.
45. Practicar la ca<;a amb qualsevol tipllS d'arma per part d'observadors, batedors o
secretaris, que assisteixin en qualitat de tals a arruixos de perdiu.
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent estat sancionat dues
vegades en els darrers dos anys per infraccions a aquesta llei.
47. Incomplir, en més del doble, del nombre maxim de captures previstes a l'ordre
anual de vedes.
48. Tenir el cans de cava en condicions inadequades segons preveu la normativa
sectorial vigent. >
23. <Artiele 75. Infraccions lleus
Són infraccions lleus les contravencions als artieles corresponents d'aquesta llei, les
quals s 'enumeren a continuació:
1. Cavar especies no autoritzades, no específicament protegides.
2. Cayar en dia no habil en epoca habil de caya.
3. Incomplir la normativa d'un pla tecnic, vedat social o terreny de cava controlada,
en aspectes que no afectin els drets de tercers o l' abundancia de la cava.
4. Mantenir amb negligencia lleu la senyalització o el compliment del pla tecnic d'un
terreny cinegetic, sense incomplir la resolució anual de vedes.
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió deIs refugis de fauna.
6. Incomplir la normativa de l'ordre o la resolució anual de vedes, en els maxims
diaris de captures que s'hi estableixin.
7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria competent en materia
de caya o del titular d'un terreny cinegetic, regulada a la llei presento
8. Expedir, per part del titular cinegetic, autoritzacions que no compleixin el que
reglamentariament estigui establert o en contradicció amb el pla tecnic del vedat
corresponent.
9. Impedir cobrar la cava en un terreny al cavador que hi tingui dret.
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar o posseir munició de
plom a zones humides.
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de veda, fora de camps
d' entrenament o en qualsevol epoca en terrenys cinegetics o refugis de fauna, sense
autorització del titular.
12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el registre, la
identificació i la vacunació de canso
13. Portar l'arma preparada per al seu ús, amb munició a la recamera o al carregador,
dins una zona de seguretat.
14. Cayar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de
substancies estupefaents.
15. N o presentar la memoria anual o la documentació del pla tecnic o del refugi de
fauna en els terminis reglamentariament establerts.
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16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici de les especies
silvestres.
17. Anellar especies no amenayades sense autorització, amb marques no homologades
o incomplint les condicions amb que s'autoritzi aquesta activitat.
18. Cayar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui obligatori o sense
posseir o portar la documentació preceptiva, essent-ne titular.
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció deIs cultius.
20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o d'un animal marcat.
21. Cavar sense portar a sobre la documentació preceptiva, essent-ne titular.
22. Posseir arts iHegals o animal s de cava (fures, aus de falconeria o perdius de
reelam) sense la preceptiva autorització o incomplint les condicions fixades en
aquesta.
23. Cac;ar coloms domestics no marcats, de color distint als salvatges.
24. Posseir o transportar peces de cava en condicions irregulars quan no constitueixi
infracció greu o molt greu.
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehieles de qualsevol tipus,
aeronaus, automobils i embarcacions.
26. Incomplir les condicions d'una autorització de cava científica o de control d'una
especie.
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les prohibicions
establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
28. Cavar amb la llicencia de cac;a caducada en un període no superior als dos mesos.
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb gabies trampa,
quan d'aquest incompliment s'en derivi la mort de l'animal capturat o el seu dany
injustificat.
30. Inelomplir l'establelt a la resolució anual de vedes i a la normativa de
desenvolupen d'aquesta llei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
Les sancions corresponents a infraccions en aplicació deIs apartats 2 i 6 d' aquest
artiele es fixaran dins del tere; superior de la quantia establerta.>
24. <Artiele 76. Quantia de les sancions de ca9a i inhabilitació per punts
1. Per la comissió de les infraccions de cac;a tipificades a la llei present s'imposen les
sancions següents:
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la llicencia de
cae;a, així com inhabilitació per obtenir-la durant un terrnini de fins a dos anys.
c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la llicencia de
cae;a, així com inhabilitació per obtenir-Ia durant un terrnini compres entre dos i
quatre anys.
2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de sentencia judicial o
resolució administrativa ferma, per la comissió de dues o més infraccions molt greus
en el terrnini de tres anys, suposa l'anuHació de la llicencia de cava i requereix, per a
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obtenir-Ia de nou, transeorregut el termini previst a l'apartat 1.e) d'aquest miiele, la
superació de les proves d'aptitud previste s a l'artiele 30 de la llei presento
3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt greus imputables als
titulars cinegetics, poden dur aparellades les següents sancions accessories:
a) AnuHació del vedat.
b) Perdua del certificat de qualitat previst al' artiele 12.9.
c) Suspensió de l'activitat cinegetica per un termini maxim d'un any o durant un
termini compres entre dos i quatre anys, segons es tracti d'infraccions greus o molt
greus, respectivament.
La suspensió de l' activitat cinegetica pot consIstIr en qualsevol
mesures: inhabilitació temporal per comercialitzar peces de cac;a;
resolució administrativa del vedat, així com de les autoritzacions
concedits; eloenda temporal d'instaHacions quan es tracti de granges

de les següents
suspensió de la
o deIs permisos
cinegetiques.

4. L'obertura d'expedient per la captura o la mort d'especies catalogades com a
amenac;ades implica la retirada preventiva de la llicencia de cac;a, en tant es resol el
procediment iniciat.
5. La retirada de llicencia de cac;a, preventiva o ferma, s'ha de comunicar a la
Delegació del Govern, als efectes pertinents en relació amb l' autorització governativa
de tinenc;a d'arrnes.
6. Les sancions s'han d'inscriure al Registre d'infractors i comunicar, en el seu cas, a
les autoritats cinegetiques de la comunitat autonoma on resideixi l'infractor, als
efectes pertinents en relació amb la renovació de la llieencia.
7. EIs Consells Insulars, per via reglamentaria, podran establir un sistema de
penalitzaeió per punts per a la retirada de la lliceneia de cac;a i per als terminis
d'inhabilitació per a obtenir-la, en relació a les infraccions tipificades en la llei
present.>
25. <Artiele 79. Peces de pescajluvial

l.Són espeCIes objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren peces de pesca
fluvial, les deelarades reglamentariament a tal efecte per la conselleria competent en
materia de pesca fluvial.
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui el titular
competent en materia de pesca fluvial. Els exemplars que no hi arribin han de ser
retornats immediatament a l'aigua després de la seva captura, a ser possible vius.
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La mida deIs peixos i crustacis és la definida en l'artiele 5 del Reglament CEE
3094/86, de 7 d'octubre.>
26. <Alticle 87. Llicencies
l. La llicencia de pesca fluvial de les Illes Balears és el docurnent personal i
intransferible la tinen<;a del qual és necessaria per a practicar la pesca fluvial al' ambit
territorial d'aquesta comunitat autonoma.
2. La conselleria competent en materia de pesca fluvial expedeix llicencies de pesca
fluvial a les persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin
els requisits legalment exigits. Reglamentariament s'establin'i el procediment
d' expedició, així com la classificació de les llicencies de pesca fluvial.
3. EIs imports aplicables per al' expedició de les llicencies i els permisos de pesca
fluvial són fixats per la conselleria competent en materia de pesca fluvial i aprovats de
conformitat amb la legislació autonomica en materia de taxes, preus públics i
exaccions reguladores.
4.EI període de validesa d'aquestes llicencies és d'un any.
5. EIs peticionaris de llicencies de pesca que han estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativa fermes com a infractors de la legislació en materia
de pesca fluvial, no poden obtenir ni renovar l'esmentada llicencia sense haver
complert les penes o satisfet les sancions imposades.
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65 anys o menors
de 14, estan exemptes de la taxa per a l'obtenció de la llicencia de pesca fluvial i deIs
permisos administratius per a la seva practica.
7. La conselleria competent en materia de pesca fluvial pot establir acords amb
d'altres comunitats autonomes per al reconeixement mutu de la valides a de les
llicencies de pesca fluvial expedides per ambdues administracions.>
27. <Artiele 90. Procediments prohibits per la captura d 'animals de pesca
1. Amb caracter general, queda prohibida la tinen<;a, la utilització i la comercialització
de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o la mort deIs animals
de pesca, en particular els verins o les trampes, així com de tots aquells que puguin
causar localment la desaparició de les poblacions d'una especie.
2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura d'animals de pesca
fluvial:
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a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les destinades
exclusivament a la captura de l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta
en el cas de professionals . .
b) Aparells clectrocutants o paralitzants, fonts Iluminoses artiticials, substancies
toxiques, paralitzants, tranquiHitzants, desoxigenants, atractius o repulsius, així com
els explosius.
c) Qualsevol procediment que impliqui la instal'lació d'obstacles o barreres de fusta,
pedra, malles o qualsevol altre material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de
facilitar la pesca, amb les excepcions establertes en aquesta llei. Han de ser destrults
els existents en l'actualitat, sense que pugui al, legar-se cap dret sobre aquests, donat el
caracter abusiu que revesteixen. S'exceptuen d'aquesta disposició els cOlTals existents
al' Albufera des Grau, pel seu valor etnologic, sense que es pugui pescar a les seves
boques o al seu interior.
d) Ganxos, tridents, titores, arpons, gambins, ralls, manigues, palangres, robadores i
llences.
e) EIs peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per
a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerira autorització de la conselleria
competent en materia de pesca fluvial.
f) La practica de la pesca subaquatica en aigües insulars.>
28. <Article 92. Ús de la canya
l. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot utilitzar-ne alhora més
de dues i sempre que es trobin a l'abast de la seva ma. S'entén a l'abast de la ma quan
la separació entre elles sigui inferior a dos metres.
2.EI nombre maxim d ' hams per ginya és de tres.
3.Com a elements auxiliars, únicament s'autoritza l'ús del salabre i de ganxo per a
l'extracció de peixos, i de vivers per mantenir els peixos vius.>

29. <Article 105. Epoques
l. Es prohibeix pescar durant l' epoca de veda a totes les aigües insulars de les Illes
Balears, que sera la que s' estableixi reglamentariament per a cada especie o grup
d' especies.
2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, s'autoritza la pesca durant tot l'any de
les especies que no siguin objecte de vedes, excepció feta de les establertes per
especies marines que penetren a les aigües insulars, fixades per la Conselleria
d' Agricultura i Pesca, que s'hi han d'aplicar igualment.>
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30. <Article 106. Distimcies

1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s 'ha de respectar entre els pescadors una
distancia de 10 metres com a regla general, a no ser que els pescadors implicats
estiguin d'acord en reduir aquesta distancia. L'administració competent en materia de
pesca fluvial pot ampliar aquesta distancia en les localitats i en les epoques on sigui
convenient, per motius de conservació.
2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als passos i a les comportes, i
a una distancia menor de 20 metres d'aquests, llevat d'autorització concedida per la
conselleria competent en materia de pesca fluvial, on es fixin els trams que
comprenen l'esmentada autorització.>
Article segon. Incorporació d 'un nou article a 1'articulat de la Llei 6/2006, de 12
d 'abril, balear de cQ(;a i pesca fluvial.

<Article 113. Del procediment sancionador
Sera d'aplicació en materia de pesca fluvial el disposat en materia sancionadora a la
secció primera, segona i tercera del capítol X d'aquesta llei, tenint en compte
l' especial aplicació en la materia de pesca fluvial. >

Article tercer. Modificació de les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de
12 d 'abril, balear de ca(:a i pesca fluvia.

Les disposicions de la part final de la Llei 612006, de 12 d' abril, balear de cacra i pesca
fluvial, que a continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix:
l. <Disposició addicional segona.
Sense contingut>
2. <Disposició transitoria setena. Llicencies
Les llicencies de cacra i de pesca fluvial atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor
de la llei present, mantenen la seva validesa fins a la data d'acabament del seu període
de vigencia.>
Disposició addicional primera.

Els refugis de fauna existents previament a l'entrada en vigor d'aquesta llei
procediran a ser matriculats d'ofici per part de l'administració competent en materia
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de ca<;:a. El tnimit d' ofici no eximeix als titulars del pagament de la corresponent taxa
de matrícula anual i altres taxes si n'és el cas.
Disposició addicional segona.

EIs vedats i els refugis de fauna creats amb data previa a l'entrada en vigor d'aquesta
llei, així com els que en resultin d'aquests per segregació sempre que conservin la
mateixa matrícula, no han d'ajustar-se als mínims de superfície establerts en els
artieles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No obstant aquest fet, quan com a
GOnseqüencia de segregacions posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei un vedat o
refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. sera donat de baixa d' oficio
Disposició addicional tercera.

En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments normatius prevists en l'artiele
85 d'aquesta llei, l'administració competent en materia de pesca fluvial resoldra per a
cada vedat de pesca fluvial les regulacions corresponents per prevenir l'aprofitament
amb abús i desordre de les especies aquí coles existents, í ho notificara al titular.
Disposició addicional quarta. Exempcions i bonificacions

Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes pels tramits
relatius als terrenys cinegetics i refugis de fauna, quan en siguin els titulars o n'instin
el tramit d'ofici. EIs menors de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa relativa
al' expedició de la llicencia de pesca fluvial.
La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matrícula anual de vedats de
societats de cac;adors locals i de l' autorització per a camps d' ensinistrament de cans,
podra ser objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota corresponent, si així ho
considera el Consell insular de l'ambit territorial con'esponent.
Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció social relativa a als
aspectes que motiven la seva constitució, podran ser objecte d'una bonificació de fins
al 75% de la quota corresponent, si així ho considera el Consell insular de l'ambit
ten-itorial corresponent.
Es podra aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa con-esponent a la llicencia de
ca<;:a i a la llicencia de pesca fluvial als sol'licitants que acreditin la condició de
federats a la federació de cac;a o a la federació de pesca fluvial de l'ambit territorial
corresponent.
Disposició final única. Entrada en vigor de la L/ei,

Aquesta Llei entra en vigor l'endema d'haver estat publicada en el "Butlletí Oficial de
les Illes Balears",
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EGON.- Delegar-ne la defensa davant el Parlament de les Illes Balears a la enyora
Catalina Soler Torres, consel lera executiva del Deprutament de M di Ambjent de]
Consell lnsular de MaJlorca.

v ..del Deprutarnent de Medi Ambient
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DICTAMEN DE LA COMISSIO INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES
REUNIÓ: ORDINÁRIA DE DIA 6 DE SETEMBRE DE 2012.
PUNT 12. PROPOSTA D'ACORD D'EXERCICI DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA I D'APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI D-E
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006 DE 22 D' ABRIL, BALEAR DE CA<;A I
PESCA FLUVIAL I MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE
DESEMBRE,
DE
MESURES
TRIBUTÁRIES
1
ECONOMICOADMINISTRATIVES.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executíva del Departament de
Medí Ambíent:
ANTECEDENTS
Vista la memoria del Director Insular de Caya de data 1 d'agost de 2012 on exposa els motius pels
quals es proposa la conveniencia de modificar la Llei 6/2006 de 12 d'abril, de caya i pesca fluvial.
Vist l'informe tecnic del Cap del Servei de Cac;:a de data 2 d'agost de 2012 on es justifiquen les
modificacions legislatives que es proposen.
Vists el text que fmalment ha estat consensuat amb els Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, així com l'Acta de la reunió del Comité Cinegetic Interinsular de dia 2 d' abril de 2012 i
l'escrit de la Directora General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climiltic de 23 de juliol
de 2012 on manifesta la conformitat de la Conselleria d' Agricultura Medi Ambient i Territori al text i
considera procedent que s'elevi la proposta a la tramita.ció parlamentaria que correspongui.Vist
l'informe juridic de la cap de Servei de la Secretaria Tecnica de Medi Ambient de data 3 d'agost de
2012.
Vist l'informe preceptiu en sentit favorale del secretari general per suplencia de data ·27 d'agost de
2012.
FONAMENTS JURÍDICS
La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de cac;:a i pesca fluvial, publicada al BOm núm.61 de 27 d'abril de
2006 i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributaries i
economicoadministratives publicada al Bom núm. 196 de 29 de desembre de 2007.
L'article 25.1 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars disposa que els Consells Insulars
poden exercir la iniciativa legislativa d'acord amb l'article (antic 26) 47 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.
L'article 47. 2 de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, disposa que els Consells Insulars poden
sol, licitar al Govern l'adopció d'un projecte de Llei o remetre a la Mesa del Parlament una proposició
de Llei i delegar davant aquesta cambra un maxim de tres membres encarregats de deferisar-Ia.
EIs articles 65 de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears i el 8.l.d) de la Llei 8/2000 de 27 d' octubre
de Consells Insulars disposen que correspon al PIe del Consen Insular exercir la iniciativa legislativa
davant el Parlament de les IlIes Balears.

L'artiele 25.2 de la Llei 812000 de 27 d'octubre, de Consells lnsulars disposa que la iniciativa
legislativa deIs Consells lnsulars s'exerceix mitjanyant la presentació de proposicions de Llei
aprovades per majoria absoluta del PIe del Consell Insular.
L'artic1e 31.e) del Reglament Orgaruc del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de
2001) disposa que correspon als consellers executius (en el present cas a la consellera executiva de
Medi Ambient) preparar i proposar al PIe, a la Comissió de Govem, al Consell Executiu i a la
Presidencia del Consell l'adopció deIs acords escaients respecte de les materies atribuIdes al seu
departament, i d'acord amb la competencia de cada organ esmentat.
L'article 85.l.a de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illess Balears
En base a tot l'anterior, la consellera executiva del Departament de Medí Ambient eleva al PIe la
següent
PROPOSTA D' ACORD
PRIMER.- Exercir la iniciativa legislativa i aprovar el següent text de proposició de Llei per la seva
remissió a la Mesa del Parlament de les Illes Balears:
PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12 D' ABRIL BALEAR DE
CAr;A I PESCA FLUVIAL 1 MODIFICADA PER LA LLEI 612007, DE 27 DE DESEMBRE, DE
MESURES TRIBUTARlES 1 ECONOMICOADMINISTRATIVES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1
La Llei 612006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial du ja una serie d'anys d'aplicació. En el dia
a dia de la gestió administrativa i tecnica d'aquesta practica, que a les Illes Balears genera un volum de
tramitacions especialment elevat i un us del camp significatiu, s'ha fet pales que alguns punts
requereixen revisió. El fet que la llei es genera en un marc estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la
i adaptar-la a l'escenari actual.
II

En particular, la Llei regula en l'artiele 30 les proves i la certificació d'aptitud per a la practica
cinegetica, com a elements obligatoris per a l'obtenció de la llicencia de caya, com també les causes
d'exempció de les proves, les quals són molt dificils de verificar en el perlode temporal que fixa el punt
6 de l'article en qüestió. Primerament, perque les aplicacions informatiques per verificar d'otici els
requisits necessaris són posteriors a l'inici del perlode establert, i també perque l'exigencia a les
persones interessades de l'acreditació deIs requisits suposaria remetre's a procediments administratius
d'obtenció de la llicencia de caya previs a la Llei, .moment en el qualla ciutadania no podia saber que
-- -- s '-esdevindria-:-'Fot--plegat-fa que; -amb-les-repercussions-econOmi-ques-i-socials-que- es-derivarien de
l'aplicació de l'artic1e 30, aquest artiele esdevengui fora de context, no soIs en el marc de la realitat de
la nostra comunitat autonoma,'-sinó també comparativament a altres comunitats autonomes que tenen
proves d'aptitud o "examen del cayador", o estan en procés de desenvolupar-Ies.
III

El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de les funcio~ i els
serveis inherents a les competencies propies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l'Administració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears en materia de ca<;:a i de regulació.
vigilancia i aprofitament deIs recursos cinegetics, com també de pesca fluvial, en desenvolupament de
la Llei organica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears,
estableix un desenvolupament i aplicació de l'examen del cavador diferenciant funcions que pertoquen
unes al Govem de les Illes Balears, i altres als consells insulars, fet que s'ha de prendre també en
consideració.
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IV

L'escenari actual en que les competencies en materia de cas:a i pesca fluvial són própies deIs consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en el seu ambit territorial, romanent una
competencia residual que és exercida per part del Govern de les Illes Balears, i que ja s'han transferides
les funcions, mitjans i serveis, obliga especialment a fer un esfory de cara a disposar d'una Ilei practica,
que alhora salvaguardi la solució agil i precisa de les problematiques concretes a cadascunes de les
realitats insulars, aixÍ com l'existencia uns principis comuns aplicables amb propietat a totes elles.
V

Finalment, la necessana austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com a valors positius en l'exercici
de funcions públiques, especialment en l' escenari socioeconómic actual, fa recomanable simplificar o
suprimir diversos tramits i registres que no aportaven avantatges significatius de cara a la practica
cinegetica a les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.

Article primer. Modificació de l'articulat de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caqa i pesca
fluvial.

Els articles de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial, que a continuació es
relacionen, quedaran redactats com segueix:
1.

<Article 2. Definicions.

Per a l'aplicació de la llei present, s'atén a les deftnicions següents:
a)

Comunes:

1. Especie autóctona: Especie present de forma natural a les Illes Balears, on ha arribat pels seus propis
mitjans, sense intervenció humana.
2. Especie introdulda, al·loctona o exótica: Especie que no inclou les Illes Balears a la seva Mea de
distribució natural i que hi ha arribat per acció humana.
3. Especie invasora: Especie introdulda o propia, que tingui la capacitat de proliferar en els ecosistemes
insulars i d'alterar-ne la fauna i la flora própies per depredació, competencia o modificació fisica del
medio
4. Especie propia: Especie autoctona o introdulda en temps remots, i que forma part dels actuals
ecosistemes naturals insulars.
b)

De caya:

1. Abeurada: Punt amb aigua temporal o permanent, natural o artificial, on
acudeixen a beure els animals silvestres.
2. Aguait: Procediment de caya consistent a esperar en un lloc fix la presencia
de les peces de caya, per ser-ne lloc de pas, alimentació o descanso
3. Animal assilvestrat: Animal domestic que ha perdut aquesta condició, que deambula pel medi
natural sense control del propietario
4. Arruix: Procediment de cas:a consistent a foryar els animals a aproximarse als punts d' espera deIs cayadors. En el cas de les aus, és la traducció del
terme castella ojeo.
5. Caya: Activitat esportiva i de Heure consistent a capturar els animal s silvestres,
assilvestrats o aIliberats amb aquesta finalitat, legalment qualificats com a cinegetics, encals:ar-los,
atreure'ls, localitzar-Ios O assetjar-Ios amb la fmalitat de capturar-los, matar-los o facilitar-ne la captura
per un tercer, amb els mitjans, les armes i els procediments legalment establerts.
6. Caya a coIl: Procediment tradicional de caya basat en l'ús de .filats a coll, amb teles entre dues
canyes, sostingudes i accionades pel cayador per a la captura de determinades especies d'aus.
7. Cas:a de perdiu amb bagues: Procediment tradicional de captura de perdius amb reclam, sense arma
de foc, mitjanyant la disposició de llas:os o bagues a certa distancia de la gabia del reclam, amb barreres
vegetals per induir el pas de les aus pel dispositiu de captura.

8. Control d'especies: Reducció deis efectius demografics d'una especie silvestre o assilvestrada, amb
metodes legalment permesos i sota l' autorització de la conselleria competent en materia de car;:a.
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les especies de car;:a artificialment, amb
l'objectiu de practicar-m els aguaits o altres meto des de car;:a.
10. Modalitat tradicional: Procediment de caya utilitzat a les Illes Balears,
documentat abans de la meitat del segle XX i usat sense interrupció.
11. Primera sang: Ferida en un animal de car;:a, apreciable en el seu rastre, que minva la seva capacitat
de fuita o defensa.
12. Secretari: Auxiliar d'un car;:ador amb arma de foc, no armat, que li facilita muníció, li carrega una
segona arma o l' auxilia personalment en l'exercici de la car;:a.
13. Titular deIs drets cinegetics: Persona fisica o juridica que gaudeix l'aprontament
cinegetic d'un terreny, pel dret de propietat o per estar-m habilitada pels procedirnents establerts a la
llei present.
14. Titular deIs terrenys: Persona fisica o jurídica que, en la seva legal condició de propietaria o titular
de drets reals o personals, ostenta la facultat de disposar, totalment o parcialment, deis terrenys afectes.
15. Ús no consumptiu: Utilització d'un recurs natural sense afectar-ne la integritat o 1'abund!mcia, com
són la fotografia de fauna o flora, l'observació o la captura incruenta per a alliberament immediat.
16. Vedat: Terreny on la car;:a i la seva gestió queda reservada per declaració
administrativa a favor del seu titular cinegetic o de les persones autoritzades per ell, d'acord amb les
previsions de la llei present.
c) De pesca fluvial:
1. Aigües insulars: Les deIs embassaments, els torrents, els canals, els estanys, les basses de rec i les
albuferes, dolces, salobres o salades. La desembocadura d'albuferes o torrents a la mar és la linia recta
imaginaria que uneix
els punts d'intersecció de les dues vores amb la costa on siguin perceptibles ones
ordinitries, sense que aquesta Unía pugui superar la longitud de cent metres.
2. Cucada: Sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en un garbuix de cucs suspes d'un fil de
pesca, usat com a esca, no proveit d'ham. El pescador captura l'anguila quan aquesta mossega 1'esca
sense amollar, moment en que la treu de l'aigua i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.
3. Establirnent d'aqüicultura: Establirnent o instal'lació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenr;:a d' alguna o algunes especies de fauna o flora aquatica, amb
independencia del caracter comercial o no de la producció.
4. Establiment de piscicultura: Establiment o instaHació, permanent o temporal, destinat a la producció
o creixenr;:a d' alguna o algunes especies de peixos, amb independencia del caracter comercial o no de la
producció.
5. Llenr;:a: Art de pesca consistent en un o diversos hams en un giny fermat a la vorera, a la vegetació o
a un objecte flotant, susceptible de capturar peixos sense la intervenció immediata del pescador.
6. Morenell: Recipient de malla o qualsevol material en e! qual e!s animals poden penetrar i no sortir.
7. Pesca fluvial: Activitat esportiva o professional que té com a objectiu capturar, de forma activa o
passiva, els animals que habiten de manera permanent o transitoria les aigües insulars no marines,
públiques o privades.
8. Puu: Crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses o litorals, capturats per fer-Ios servir d'esca.
9. Salabret : Xarxa disposada sobre un bastidor, proveida o no de manee, que és alr;:ada pe! pescador per
apoderar-se deIs crancs o anirnals que en aquell
moment es troben sobre ella.
10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
11.Pas(pesca fluvial) : punt d'entrada o sortida a mas ses d'aigües més amples.>

2.

<Artiele 6. Cac;ador.

l . És car;:ador qui practica la car;:a reunint tots els requisits legalment exigits al' efette.
2. El dret a car;:ar correspon a persones majors de 14 anys que, havent acreditat l' aptitud i el
coneixement precisos. estiguin en possessió de la llicencia de caya de les Illes Balears o equivalent,
d' acord amb el que disposa l' article 29 d' aquesta llei, no es trobin inhabilitades per sentencia judicial o
resolució administrativa ferma i compleixin la resta de requisits als efectes establerts en aquesta llei i a
les restants disposicions aplicables.
3. El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per a poder exercir la car;:a, l'autorització
expressa i per escrit de qui n'ostenti la representació legal. Els majors de 8 anys menors de 14 anys
podran actuar com a car;:adors acompanyats d'altres car;:adors en modalitats sense arma de foc , sota la
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responsabilitat d'aquests, desenvolupant totes les accions inherents a l'exercici de la cac;:a amb aquella
modalitat.
4. Per a la cac;:a major amb arma de foc cal tenir complerts els 16 anys, sense perjudici de la resta de
condicions previstes en el present article.
5. Per utilitzar armes o miijans que requereixin d'autorització especial, és necessari estar en possessió
del corresponent permís.
6. L'exercici de la cac;:a amb armes de foc per part de menors d'edat majors de 14 anys, requereix que
aquests, a més d'estar en possessió de l'autorització especial per l'ús d'armes, i la resta de
documentació preceptiva per a la practica de la cac;:a, vagin acompanyats d'un cac;:ador major d'edat
autoritzat a tal efecte pels responsables legals del menor, el qual ha d'estar en possessió de la llicencia
d'armes i de la resta de documentació preceptiva per a la practica de la cac;:a, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se'n.>
3. <Artiele 7. Drets i deures del ca{:ador.
1. El cac;:ador té els drets següents:
a) A exercir la cac;:a en les condicions establertes en aquesta llei i en l'ordenamentjuridic.
b) A associar-se per a la practica d'aquest esport.
c) A rebre informació i formació per partde les administracions sobre la cac;:a i la seva practica.
d) A fruir de tots els beneficis establerts per la conselleria competent en materia de cac;:a en aplicació
d'aquesta llei.
2. El cac;:ador té els deures següents:
a) Com~ixer les especies silvestres, les normes, eIs mitjans legals de cac;:a i les mesures de seguretat.
b) Gestionar les poblacions de les especies cinegetiques i els terrenys on caci de forma que n'asseguri
la sostenibilitat.
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar deIs animals auxiliars de que es serveixi.
e) Practicar l'esport en condicions que garanteixin la seguretat de tercers i que els evitin molesties
innecessanes.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Coneixer la classificació cinegetic deIs terrenys on practica la cac;:a aixi com diposar de les
autoritzacions expedides pels titulars que pertoqui.>

4. <Artiele 12. Disposicions comunes als vedats de car;a.
1. EIs vedats són eIs terrenys cinegetics on la cac;:a esta reservada a favor del seu titular. La deelaració
de vedat de cac;:a la fa la conselleria competent en materia de cac;:a a petició dels titulars cinegetics que
acreditin, de manera legal suficient, el seu dret d'aprofitament cinegetic en els terrenys afectats.
2. La titularitat d'un vedat haura de recaure sobre una única persona física o jurídica, la qual n'assegura
la gestió i l' aprofitament sostenible dels recursos cinegetics, el compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent, i esta habilitada per autoritzar-hi la cac;:a d'acord amb les previsions
de la llei present.
3. Per a l'exercici de la cac;:a en un vedat, és necessari que aquest compti amb un pla cinegetic aprovat
per la conselleria competent en materia de' cac;:a, d'acord amb les disposicions reglamentariament
establertes a l' efecte.
4. EIs accessos i límits practicables als vedats estaran senyalitzats en la forma establerta
reglamentariament.
5. La conselleria competent en materia de cac;:a, per motius justificats de conservació de la fauna, pot
suspendre cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegetics, amb la previa audiencia al seu
titular.
6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de cac;:a s'efectua a instancies del titular deIs
terrenys, mitjanc;:ant resolució administrativa que ha d'ineloure, en el seu cas, el tramit d'audiencia del
titular del vedat. Si aquesta adscripció o segregació suposa una variació substancial de les
caracteristiques del vedat, se n'ha de revisar el pla cinegetic a costa del promotor del canvi.
7. La conselleria competent en materia de cac;:a expedeix la matrícula anual acreditativa de la condició
cinegetica deis vedats de cac;:a i deIs camps d'ensinistrament de cans, amb el previ pagament de la taxa
corresponent. EIs vedats socials estan exempts de pagar matrícula anual.
8. Les superficies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser contínues, excepció feta
del que disposa l'artic1e 13.8., tot i que els cursos d'aigua i les vies de comunicació no suposen, a tal

efecte, discontinultat. No es poden comptabilitzar, com a superficie del vedat, els terrenys urbans o
esportius.
9. La conselleria competent en materia de caya podra atorgar certificats de qualitat als vedats de caya,
en els termes establerts reglamentariament.
la. L'arrendament d'una propietat rustica no inelou l'arrendament deIs drets cinegetics, excepte pacte
exprés en aquest sentit inelos en el contrae te d'arrendament.
11. Queda prohibida qualsevol practica contraria a la protecció, al foment, a la gestió i al' aprofitament
ordenat de les especies objecte d'activitat cinegetica.>
5.

<Artiele l3. Vedats de societats loca/s.

1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats locals de cayadors defmides a l'article
55.4 de la llei present.
2. Per a l'inici de declaració, la societat promotora ha de sotmetre a la conselleria competent en materia
de caya una sol' licitud de vedat, amb la qual acrediti suficientment la cessió al seu favor deIs drets
cinegetics d'un minim del 20 per cent de la superficie deIs terrenys proposats com a vedat.
L'esmentada sol'licitud ha de ser objeete de tramit d'informació pública mitjanyant anunci exposat,
durant un termini mínim d'un mes, al tauler de l'ajuntament del terme municipal on se situin els
terrenys afectats i ha d'incloure la intenció expressa de constituir el vedat, els seus límits cartografics i
la relaeió de pareel'les afectades. Si, durant el termini assenyalat en el paragraf anterior, els titulars de
les parcel'les no manifesten, de forma expressa i per escrit, la seva oposieió a la inelusió d'aquests en el
vedat, es presumeix la cessió efectiva deIs drets cinegetics en favor de la societat local. EIs terrenys
deIs propietaris que manifestin de forma expressa i per escrit el seu desacord han de ser exelosos. En
qualsevol moment el titular del terrenys inelosos en el vedat podra exercir la segregació que se li
reconeix en l'artiele 12.6. L'efectiu compliment del tramit del procediment per a la deelaració de vedat,
d'acord amb el disposat en el present apartat, s'ha d'acreditar a l'expedient mitjanyant certificació del
secretari de l'ajuntament.
3. Les parcel'les enelavades, de superficie inferior al2 per cent del vedat i que en total no en superin el
15 per cent, podran ser ineloses en el seu perímetre, si fos necessari per motius de continultat o
delimitació. Si els seus propietaris haguessin expressat disconformitat, seran qualificades com a zona
de reserva permanent i no s'hi podra cayar, tot i que formin part del vedat.
4. Les propostes d'ampliació s'han d'efectuar amb els mateixos tramits.
5. La superficie d'un vedat de societat local és, com a mínim, de 100 hectarees, sense límit maxim de
superficie.
6. Amb l'objectiu de fomentar el caracter social i esportiu de l'activitat cinegetica, els vedats de
societats locals tenen una reducció de la seva taxa anual de matriculació del 75 per cent respecte de
l'establerta amb caracter general i gaudeixen de les ajudes que amb aquesta finalitat estableixi la
conselleria competent en materia de caya.
7. En cas de segregar-se terrenys d'un vedat de societat local, aquests podran quedar adscrits a la figura
de terrenys gestionats d'aprofitament comú, prevista a l'artiele 19 d'aquesta llei.
-8.EIs vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa matrícula, diferents terrenys no
continus sotmesos a l'aprofitament de la societat de cayadors local, amb una superficie mínima de 20
hectarees.>

6.

<Artiele 14. Vedats particulars.

1. Són vedats particulars de caya els declarats com a tals per la l'administració competent en materia
de caya a petició deIs propietaris deIs terrenys o els titulars d'altres drets reals o personals que
impliquin l'ús i el gaudi de I'aprofitament cinegetic i que compleixin els requisits Iegalment establerts a
tal efecte. Poden exercÍr-lü la caya eIs titulars cinegetics, els seus acompanyants i les persones a les
quals aquells autoritzin expressament i per escrit.
2. EIs vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un o de més propietaris, sempre que els
terrenys que els integren siguin contigus. En el cas de caya menor. en terrenys d'un únic propietario la
superficie total de la parcel'la o conj unt de parcel'les cadastrals contigües que els integren ha de ser
igualo superior a 50 hectarees en el cas de Mallorca i de 20 en les aItres illes; en terrenys de varis
propietaris, la superficie total de les parcel'les cadastrals contigües que els integren ha de ser igual o
superior alOa hectarees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes. Per a la caya major, les
extensions minimes requerides són 150 i 300 hectarees respectivament.
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En el cas de [mques la propietat de les quals pertanyi de forma proíndivisa a diferents títulars, és
necessana la majoría establerta a l'artic1e 398 del Codi Civil, com a requisit d'obligat compliment per a
la íntegració d'aquestes en el vedat.
3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica que n'ha obtingut la declaració com a
titular dels terrenys o per cessió documentada dels drets cínegetics deIs titulars. En cas de vedats
constitutts sobre terrenys de diversos propietaris, aquests han de constituir una associacíó o comunitat
de propietarís per a la gestió del vedat o alternativament efectuar la cessió deIs seus drets en favor de
qui n'ha d'ostentar la titularitat.
En cas d'existencia d'un contracte d'arrendament o acord de cessió deIs drets cínegetics d'un vedat,
s'haura de fitxar docurnentalment i notificar a l'administració competent qui ostentara la titularitat
cinegetica del vedat durant el perlo de de vigencia del contracte o acord, i s'haura d'efectuar, si s'escau,
el canvi de titular cínegetic corresponent. En cas de litigi entre les parts o en altres casos en que sigui
impossible determinar en qui recau la titularítat d'un vedat, l'admínistracio resoldra la suspensió
cautelar de la cava en el vedat.
4. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que aquest coíncideixi amb el titular
deIs terrenys, s'efectua a petició del nou amb la presentació deIs documents acreditatius de la
transmissió. Si el vedat esta integrat per finques de distinta titularitat, el canvi de titularitat s'haura
d'acreditar amb la voluntat de la majoria, o en el seu defecte, la titularitat es transferira a favor de
qui acrediti la major representació.>
7.

<Article 21. Zones de seguretat.

1.Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on hagín d'adoptar-se
mesures de prevenció especials que permetin garantir una protecció adient de les persones i deIs béns
que s'hi trobín, quedant-hi prohibit l'exercici de la cava amb armes de foco
Per aixo, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de seguretat. S'entén
que una arma esta carregada quan pot ser disparada sense necessitat d'íntroduir-hi munició.
Amb caracter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat, sempre que hi pugui
arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny intermedi sigui de tal forma que resulti del tot
impossible batre la zona de seguretat.
2.Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camíns d'ús públic i les vies remes.
b) Les aigües públiques o de domini públic i els embassaments.
e) La zona de domíni públic marítimoterrestre.
d) EIs nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats.
e) Els edificis habitables ai1lats, els edificis agrarís o ramaders en ús, els
jardins i parcs públics, les arees reereatives, les zones d'acampada i els terrenys
esportius.
f) Les pareel'les agrícoles d'hortalissa i fruiters en explotació.
g) Qualsevol altra que, per les seves caracterlstiques, sigui declarada com
a tal per la eonselleria eompetent en materia de ca<;:a, mitjan<;:ant resaludó publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3.En els suposits contemplats a les lletres b) i e) de l'apartat anterior, els limits de les zones de
seguretat són els que per·a cada cas estableix la seva legislació específica com a de domíni público
En el suposit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els corresponents a les últimes
edificacions o ínstal-laeions habitables.
En el suposit reeollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límíts corresponen als deIs elements
relaeionats on es trobín ÍnstaUats.
4.Forma part de les zones de seguretat per a la practica de la ca<;:a menor amb escopeta la franja de 100
metres de distancia des deIs límits exteriors de les relacionades en el punt d), de 25 metres deIs del punt

a) i 100 metres deIs del punt e) de l'apartat 2 del present article. Aquestes distancies queden duplicades
per a la practica de la caya major amb cartutxeria metal·lica.
5. Les distancies de seguretat establertes amb caracter general en el punt precedent queden adaptades
amb caracter específic en el següents casos:
a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració competent en
materia de caya, d'acord amb l'article 39 d'aquesta llei.
b) A les zones de seguretat relatives a edifieis ai1lats o pareel·les d'hortalissa o frui:ters, el titular
d'aquests edifieis o pareel·les podra autoritzar per eserit l'exerciei de la caya quan sigui
necessaria per a prevenir perjudicis ocasionats per les especies cinegetiques, i que no afeeti a
zones publiques o a tercers. En cas de que el cayador sigui el propietari o anendatari, no
caldra l'autoritzaeió esmentada.>

8.

<Artiele 23. Refitgis defauna.

1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a l'aprofitament cinegetic per motius de
earacter biologic, científic o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de determinades especies de la
fauna silvestre.
2. EIs refugis de fauna han de tenir una superficie mínima de 10 hectarees, excepte en els casos de
biotops de earacter singular, especialment zones humides i altres habitats de caracter relicte.
3. La deelaració es podra fer d'ofici, a iniciativa de l'administració eompetent en materia de eaya, o a
instancia de l'administraeió eompetent en protecció d'especie, de l'administració competent en materia
educativa, d'entitats científiques legalment constituIdes, d'organitzacions no govemamentals amb
fmalitat cinegetica, mediambiental o educativa, deIs ajuntaments o de la propietat. En tots els casos
sera necessaria la conformitat expressa de la propietat, excepte quan es tramiti d'ofici per part de
l'administració per raons de conserva ció de la fauna, les quals hauran de quedar degudament
acreditades a l'expedient.
4. La sol·licitud d'iniciació del procediment de declaració de refugi de fauna anira acompanyada de la
documentació especificada i exigida reglamentariament.
5. Correspondra a la eonselleria competent en materia de eaya la instrueció i la resolució del
procediment de deelaració assenyalat, l'expedient del qual es posara de manifest als interessats així
com a l'ajuntament del terme municipal on estigui ubicat el refugi de fauna a declarar.
6. La gestió deIs refugis de fauna, una vegada hagin estats deelarats com a tals, correspondra a qui
n'hagi instat la deelaració, amb la conformitat de la propietat, en les condicions fixades
reglamentariament.
7.L'administració competent en materia de caya expedeix la matricula anual acreditativa de la condició
de refugi de fauna d'un terreny, previ pagament de la taxa corresponent. Els refugis de fauna deelarats
d'ofici per part de l'administració estan exempts de pagar matrícula anual.>
9. <Artiele 28. Requisits pe/" a l'exercici de la ca(:a.

l.Per a l'exercici de la caya a les Illes Balears, el cayador ha d' estar en possessió deIs doeuments
següents:
a) Lliceneia de caya valida i vigent, de eonformitat amb les determinacions
d'aquesta llei.
b) Doeument acreditatiu de la identitat del cayador.
e) En el cas d'utilització d'armes, el permis i la guia de pertinenya, de eonformitat
amb la legislació específica vigent.
d) En el eas d' utilització d' altres mitj ans de eaya, les autoritzaeions pertinents,
d'acord amb les disposicions d'aplieaeió.
e) Document original o copia compulsada acreditativa de l' autoritzaeió del titular einegetic del terreny
per a practicar-hi la caya, excepte si es va acompanyat per aquest.
f) Asseguranr;:a de responsabilitat civil en úgor del car;:ador, en el cas de car;:a amb amIa de foco
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de l'establert a la llei
present.
2. El cayador ha de portar a sobre, durant l'acció de car;:ar, la documentació relacionada a l'apartat
anterior.>
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10. <Artiele 29. Llicimcies.
l. La llicencia de caya de les llles Balears és el document personal i intransferible la tinenya del qual és
necessana per a practicar la caya a l'ambit territorial d'aquesta comunitat autonoma.
2. EIs imports aplicables per l'expedició de les llicencies i autoritzacions administratives de caya són
fixats per la conselleria competent en materia de caya i aprovats de conformitat amb la legislació
autonomica en materia de taxes, preus públics i exaccions reguladores.
3. La conselleria competent en materia de caya pot establir l' exigencia de comptar amb una llicencia o
una autorització especial per a cayar amb aus de falconeria, fures, reelam de perdiu mas ele o de posseir
guardes de cans amb finalitats de caya.
4. EIs observadors, batedors o secretaris que assisteixin en qualitat de tals, sense portar annes de caya, a
arruixos o batudes, no necessiten llid:ncia de caya.
5. La conselleria competent en materia de caya expedeix llicencies de caya a les persones que, no estant
inhabilitades per a la seva obtenció, acreditin l'aptitud i els coneixements a l'efecte necessaris i
compleixin els requisits legalment exigits.
Per resolució del conseller competent en materia de caya, s'establira el procediment d'expedició, així
com la elassificació de les llicencies de caya. En relació amb el primer, la conselleria competent en
materia de caya tindra la facultat de delegar l'expedició de les llicencies en entitats de dret públic
representatives d'interessos socials en materia de caya.
5 bis. La llicencia de caya ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat de residencia del titular
i habilita per a exercir la caya a totes les Illes Balears.
6. El perlode de validesa d'aquestes llicencies és d'un any. No obstant aixo, i a petició del cayador, es
poden expedir llicencies de [ros a tres anys de validesa, fent-ho constar a la mateixa cartolina.
7. La conselleria competent en materia de caya podra establir l' expedició de llicencies temporals, per a
perlodes d'un mes, per a cayadors no residents. El reconeixement de 1'aptitud d'aquests cayadors
s'establira reglamentariament.
8. EIs peticionaris de llicencies de caya que hagin estat sancionats per sentencia judicial o resolució
administrativa fermes, com a infractors de la legislació en materia de caya, no poden obtenir o renovar
1'esmentada llicencia sense acreditar, previament, que han complert les penes i satisfet les sancions
imposades.
9. Per obtenir la llicencia de caya, el menor d'edat major de 14 anys no emancipat, o de 16 per a la
practica de la caya major, requereix l'autorització expressa i per escrit de qui n'ostenti la representació
legal, d'acord amb l'establert a l'apartat 3 de 1'article 6 de la llei present.
10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors de 65 anys estan exemptes de taxes per
a obtenir llicencia de caya i altres autoritzacions adrninistratives, excepció feta de la matrícula anual de
vedats i camps d'entrenament de canso
11. La conselleria competent en materia de caya pot establir acords amb d'altres comunitats autonomes
per al reconeixement de la validesa en e1s seus respectius territoris de les llicencies de caya expedides
per qualsevol de les dues administracions.>

11. <Artiele 30. Proves d'aptitud
l. Per obtenir la llicencia de caya de les Illes Balears, a partir deIs 14 anys, cal un document
d'habilitació que s'obté rnitjanyant la superació de les proves que acreditin la possessió deIs
coneixements necessaris per exercir la caya a les Illes Balears.
2. Correspon a l' Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears deteffiÚnar
reglamentanament el temari i tipus de proves, que versaran sobre el coneixement de la nonnativa
cinegetica, modalitats i arts materials utilitzades per exercir la caya, distinció de les diverses especies
animals, mesures de seguretat i educació cinegetica, sense peIjudici d'¡~1tres matt:ries.
3. Correspon als consells insulars la convocatoria i realització de les proves, la realització de cursets si
s'escau, i l'expedició del document d'habilitació als interessats que les hagin superat i compleixin la
resta de requisits normativament exigibles.
4. L' Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pot establir acords amb altres
comunitats autónomes per al reconeixement mutu de la valídesa del document d'habilitació, així com
fitxar reglamentariament criteris de convergencia, perlodes transitoris i altres excepcions a l'examen

previst en el punt 1 d'aquest artiele, així com cursets de formació dirigits a la superació de l'examen, i
la seva realització per part d' entitats públiques i privades.
5. EIs tituIars d'un mínim de Ilicimcies de cava per dos anys en eIs cinc darrers previs a l'entrada en
vigor del reglament amb la deternunacló del temari previst en punt 2 d'aquest article, queden exempts
de les proves previstes en el present artíele.
6. EIs infractors sancionats per faltes molt greus previstes en aquesta Ilei han de passar per les proves
d'aptitud per a poder obtenir nova llicencia de cava.>
12. <Artiele 31. Autoritzacions per car;ar.
l. Per a exercir la cava en els terrenys cinegetics de les Illes Balears és necessari disposar
d'autorització, expressa i per escrit, atorgada pels seus titulars cinegetics, ajustada al corresponent pla
tecnic i a les disposicions vigents que li siguin d'aplicació, excepte si es practica en companyia del
propi titular.
2. Aquesta autorització és personal i intransferible í faculta el seu titular per a exercir la caya sota les
condicions fIxades a la mateixa autorització i al pla tecnic de caya corresponent.
3. Tot i l'expressat en el punt anterior, en eIs vedats privats de cava un cayador autoritzat peI titular
podra cavar amb un cayador acompanyant si així ho faculta expressament l'autorització expedida pel
titular.
4. Les autoritzacions per a cavar en els terrenys cinegetics, que han de ser emes es en madel normalitzat
per resolució de l'administració competent en materia de ca<;a, es elassifiquen en els tipus següents:
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor
deIs membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser substitu"ides per un carnet identificatiu
del soci, amb notificació previa per part de la societat de ca<;adors al soci i a l'administració competent
deis continguits de l'autorització per a la temporada de cava en questió
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de caya
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla tecnic.
c) Autoritzacions en vedats partículars. Aquestes autorítzacions són emeses per temporada de caya.
d) Autoritzacions a cayadors convidats. Són esteses pel titular cinegetic del vedat per una sola jornada
de caya.
e) Autoritzacions a un acompanyat. S'ajusten al previst en el punt 3 d'aquest artiele.
5. Queda prohibít expedir autoritzacions que no s'ajustin a les previsions del present artiele i a les
previsions aprovades al pla tecnic del vedat, aixÍ com les que siguin esteses sense haver satisfet la
matricula anual del vedat.>
l3. <Artiele 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars
l.Queden prohibits els següents tipus d'armes per a l'exercici de la caya:
a) Armes automatiques o semiautomatiques que contenguin en el seu interior, durant l'exercici de la
cava, més de dos cartutxos.
b) Armes d'aire comprimit.
c) Armes que disparin dards tranquiHizants.
d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular.
e) Qualsevol altre tipus d'armes que reglamentariament es determini.
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l'exercici de la caya, el següent:
a) La tinenya i la utilització de munició de plom durant l'exercici de la caya a les zones humides.
S' entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació sigui la propia
d'aquestes zones.
b) L'abandonament en el medi de cartutxos usats. que han de ser recollits després de cada seqüencia de
tiro
c) AItres municions que reglamentariament es determinin.
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per al' exercici de la caya:
a) Silenciadors.
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b) Mitjans d'il·luminació de blancs.
c) Visors nocturns.
d)A1tres dispositius que reglamentariament es determinin.>
14. <Artiele 38. Prohibicions de caracter general
Amb caracter general queda prohibit:
l. Cac;:ar aus en epoca de nidificació, reproducció i cria, així com durant el seu trajecte vers els llocs de
cria en el cas d'especies migratories, sense peIjudici de les excepcions previstes a la llei present.
2. Cac;:ar en epoca de veda, en dia no Mbil o en terrenys no cinegetics.
3. Cac;:ar fora del periode compres entre mi~a hora abans de la sortida del sol i mitja hora després que
s'hagi post, llevat de la cac;:a del tord, que podra iniciar-se una hora abans de la sortida del sol.
4. Cac;:ar en els anomenats dies de fortuna, és a dir, en aquells dies en els quals com a conseqüencia
d'incendis, epizoOties, inundacions, sequeres o d'altres causes, els animals es veuen privats de les seves
facuItats de defensa o obligats a concentrar-se en detenninats llocs.
5. Cac;:ar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes es redueixi la visibilitat de forma tal
que es vegi minvada la possibilitat de defensa de les peces de cac;:a o pugui resultar periUós per a les
persones o per als béns. En tot cas, es prohibeix cac;:ar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres.
6. Cac;:ar servint-se d'animals o vehieles de qualsevol tipus com a mi~ans d'ocultació o aproximació a
les peces de cac;:a.
7. Cac;:ar seguint altres cac;:adors a menys de 100 metres, fora deIs terrenys cinegetics en els quals tingui
lloc un arruix.
8. Cayar en els refugis de fauna, excepte l'establert a l'article 39.
9. Cayar o autoritzar aquesta practica a terrenys cinegetics sense pla tecnic vigent o sense satisfer
l' import de la matrícula anual del vedat.
10. Entrar portant annes, cans o arts disposats per a cac;:ar a terrenys cinegetics degudament
senyalitzats, sense estar en possessió de l' autorització necessana.
11. Portar armes de caya desenfundades o disposades per al seu ús quan es circuli pel camp en epoca de
veda, sense tenir l'autorització competent.
12. Cayar sense haver complit les edats previstes a la lIei per a les distintes modalitats o les condicions
d'acompanyament establertes a l'artiele 6.
13. Cayar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la a sobre.
14. Cayar o transportar especies protegides o peces de caya l'edat O el sexe de les quals, en cas que
siguin notoris, no concordin amb els legaIment permesos, o sense complir els requisits reglamentaris.
15. Cayar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions que la regulen.
16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l'alteració de vivers o nius, caus i altres 1I0cs de cria o
refugi d' especies cinegetiques, així com la recollida i la retenció de les cries i els seus ous, tot i estar
buits, i la seva circulació i venda, excepte amb autorització especial de la conselleria competent en
materia de caya.
17. Realitzar qualsevol practica que tendeixi a arruixar, atreure o espantar la caya existent en terrenys
aliens.
18. Disparar als coloms en contra de les disposicions reglamentaries que regulin la seva caya i, en
especial, als missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les marques reglamentaries visibles.
19. Mantenir oberts els colomers en les epoques que reglamentariament es determinin.
20. Cayar en les abeurades habituals o en els lIepolidors i punts d'alimentació artificial de les especies
cinegetiques i els posadors corresponents en un radi de 30 metres.
21. Incomplir les condicions d'una autorització administrativa relativa a qualsevol de les activitats
regulades en la llei present.
22. Disparar a zones de seguretat sense l'autorització excepcional que, per causa justificada, pugui
expedir la conselleria competent en materia de caya.
23. Cayar amb cans o aItres animals que no estiguin degudament identificats d'acord amb la normativa
vigent.
24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la protecció, el foment, la gestió i l'ordenat
aprofitament de les especies objecte d'activitat cinegetica.
25. Introduir en el medi natural especies aHoctones o animal s en condicions gene tiques o sanitaries que
puguin posar en risc l' estat de la fauna insular.
26. Cayar en estat d'embriaguesa o sota els efectes de substancies estupefaents.
27. Incomplir qualsevol altre precepte o limitació d'aquesta llei o que per al seu desenvolupament es
fixi reglamentariament.>

,

15. <Artiele 45. Profecció deis cultius
l. La conselleria competent en materia de caya pot dictar les mesures necessaries perque, quan es
presentin detenninades cucumstfHlcies d'ordre agrícola o meteorologi¡;, es condicioni, prohibeixi o
intensifiqui la practica de la caya a fi d'assegurar la protecció adequada deIs cultius que puguin resultar
afectats.
2. Als predis en els quals estiguin segades les collites, encara que els feixos o les gavelles es trobin al
terreny, es pennet cayar les diferents especies d'acord amb les vedes o condicions que per a cada una es
detennini; pero queda prohibit trepitjar o canviar els feixos o les gavelles dellloc on estiguin
coHocats.
3. En el suposit que la producció agrícola, ramadera o forestal d'una finca es vegi perjudicada per les
peces de caya, la conselleria competent en materia de caya, a instancia de part, ha de fer-ne una
avaluació de les circumstancies, així com de les seves repercussions, i de conforrnitat amb el disposat a
l'article 39 pot autoritzar al titular del vedat, o al propietari o l'agricultor amb coneixenya del titular del
vedat, a adoptar mesures extraordinaries de caracter cinegetic per al control de l'especie o les especies
que ocasionin aquests perjudicis.>
16. <Artiele 50. Responsabilitat per danys
1.La responsabilitat per danys ocasionats pels animals de caya queda limitada als casos que no es
puguin imputar a culpa o negligencia del perjudicat, ni a forya major, d'acord amb la legislació en
materia civil i de transit.
2. Els titulars d'aprofitaments cinegetics són responsables dels danys materials generats als cultius i
l'arbrat per les peces de caya dins els seus terrenys i colindants, sempre que els danys fossin evitables
mitjanyant l'aplicació del corresponent pla tecnic de caya aprovat o autoritzacions de control
d'especies. Subsidianament, en són responsables els propietaris deIs terrenys, amb l'excepció d'aquells
casos en els quals la causa del dany és deguda a un tercer, alie als anteriors. En el cas de zones de cac;:a
controlada, si la conselleria competent en materia de caya n'ha cedit l'aprofitament cinegetic a una
societat de cayadors, en respondra aquesta i, subsidiariament, la conselleria competent en materia de
caya.
3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats s' ajusten a les prescripcions de la legislació
civil ordinaria, així com al dret de repetició en els casos de responsabilitat solidaria, quan es tracta de
vedats constitults per associació.
4. L'administració responsable deIs espais naturals protegits on sigui prohibida la caya i els titulars de
la gestió deIs refugis de fauna, responen deIs danys materials generats per les peces de caya procedents
d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i forestals.
5. Tot cayador és obligat a índernllÍtzar els danys personals o materials que causí directament amb
motiu de l'exercici de la caya, excepte quan el fet sigui degut únicament a culpa o negligencia del
perjudicat o a forya major.
6. En el cas de danys a l'agricultura, el perjudicat els ha de comunicar amb caracter irnmediat a la
conselleria competent en materia de caya, la qual els peritara en presencia deIs possibles responsables.
L'acta quedara a disposició de les dues parts, per al procediment civil que se'n pugui derivar.>
17. <Artiele 54. Comissió de CGI;:a Majar i Homologació de trofeus
l.La Comissió de Caca Majar i Homo1ogació de Trofeus és un organ coHegiat amb participació social,
adscrit al departament competent en materia de caya del Consell de Mallorca, la funció del qual ¿s
fomentar la caya de cabra salvatge mallorquina i homologar els trofeus d'aquesta varietat, i d'altres que
li siguin sotmesos amb aquest objectiu.
2. La seva composició í el seu regim de funcionament seran els que deterrnini reglamentariament el
conseller competent del Consell de Mallorca. La resta de consells insulars hi podran designar un
vocal.>
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18. <Artiele 56. Autoritats competents ¡personal col·laborador

1. Les autoritats competents en materia de policia i vigilancia de caya tenen l'obligació de vetllar pel
compliment efectiu deIs preceptes de la llei present, de les disposicions que la desenvolupin i de la
resta de la normativa aplicable en materia cinegetica, de denunciar les infraccions de que tinguin
coneixement, aixÍ com de procedir al comís de les peces de caya i deIs mitjans de caya utilitzats per a la
seva comissió.

2. Les funcions de vigilancia, inspecció i control de l'activitat cinegetica
a les Illes Balears corresponen a l'administració competent en materia de caya, mitjanyant els seus
agents de medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a auxiliars deIs primers, sense
perjudici de les compett'mcies que corresponen als cossos i a les forces de seguretat.
3.La conselleria competent en materia de caya pot habilitar per a aquestes funcions, a proposta de les
respectives administracions, personal funcionari deIs ajuntaments o deis consells insulars, que acrediti
una formació específica en materia cinegetica, en els termes establerts reglamentariament.
4.Igualment, poden ser habilitats, per a col·laborar amb el personal enumerat en els apartats anteriors,
zeladors privats de caya, zeladors federatius de caya, així com qualsevol altre personal de vigilancia de
caya i protecció de la natura, degudament acreditat, d'acord amb la seva legislació específica i amb les
prescripcions d'aquesta llei. Aquests zeladors no tenen la condició d'agents d'autoritat, i la seva
competencia es limita a l' ambit deIs terrenys en eIs quals estiguin habilitats.
5. Als efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'agents de l'autoritat els grups inelosos als apartats 2 i 3
anteriors.
6. En les denÚllcies formulades contra els presumptes infractors, les deelaracions deIs agents de
l'autoritat tenen valor probatori en el seu ambit d'actuació, sense perjudici de les proves que en la seva
propia defensa puguin assenyalar o aportar els denunciats.
7. Els agents de 1'autoritat i els seus auxiliars, en 1'exercici de les seves funcions de vigilancia,
inspecció i control i en el seu ambit territorial d'actuació, poden identificar els practicants de les
activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret d'accés a tot tipus de terrenys rurals,
cinegetics o no cinegetics, tant tancats com oberts, sense avÍs previ, aixÍ com a les instal-lacions,
recintes tancats, vehieles, recipients i qualsevol altre element relacionat amb les materies regulades en
aquesta llei, amb tots e1s elements auxiliars per al desenvolupament de la seva tasca. En el cas del
domicili, l'accés es portara a terme d'acord amb la legislació penal processal.>
19. <Artiele 67. Graduació de sancions

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte e1s següents elements:
a) Nocturnitat, excepte en els casos en que, de conformitat amb el que disposa la llei present, sigui
constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
b) Cava en temps de veda, excepte en els casos en que, de conforrnitat amb el que disposa la llei
present, sigui constitutiva per si mateixa d'infracció administrativa.
c) Concurrencia d'infraccions.
d) Dany o perill causat a les especies silvestres o als seus habitats i el seu grau de reversibilitat.
e) Intencionalitat.
.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ánim de lucre il·lícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per a cometre la infracció i la realització d'actes amb l'objecte d'ocultar el
seu descobriment.
i) Resistencia a l'autoritat.
j) Ostentació de carrec o funció que obligui afer complir els preceptes d'aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.

1) Naturalesa i volum deIs mitjans emprats per a cometre la infracció, així com el nombre de peces
capturades, introduldes o amollades.
m) Transcendencia social.
n) Penediment espontani.
o) CoHaboració amb les autoritats per evitar ma1s majors.
p) Reparació del dany causat abans de l'obertura de l'expedient.
2. En el cas de reincidencia, l'import de la sanció que correspongui imposar s'incrementa en un 50 per
cent de la seva quantia i, si es reincideix dues o més vegades, l'increment és del cent per cent. Es
considerara reincident al cayador que cometi una infracció en materia de caya havent estat sancionat en
ferme per una infracció previa en la mateL1(a materia, i la sanció no hagi prescrito
3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions, s'imposara la sanció que correspongui a
la infracció de major gravetat en la meitat superior de la seva quantia o en grau maxim en cas de
reincidencia, estimant-se la concurrencia amb les altres infraccions com un element a considerar en la
graduació de la sanció a imposar.
Quan en la comissió de la infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui possible determinar
el grau de participació de cadascuna, respondran de forma solidaria de les infraccions que hagin comes
i de les sancions i indemnitzacions que, en el seu cas, s'imposin.>
20. <Artiele 70. Comissos
1. Tota infracció a la llei present suposa el cornís de les peces vives o mortes que fossin ocupades, així
com de totes les armes, les arts materials, els mitjans o els animals vius que de forma iHícita han servit
per a cometre el fet constitutiu d'infracció, sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 del present artiele.

2.En el cas d'ocupació de peya viva, l'agent o l'auxiliar d'agent denunciant l'ha d'alliberar en el seu
medio
3. En el cas d'ocupació de peya morta i aprofitable, l'agent o l'auxiliar d'agent denunciant l'ha de
lliurar a un centre benefic, mitjam;:ant rebut que s'ha d'incorporar a l'expedient.
4. Tractant-se de cans, fures, aus de falcaneria, reclarns de perdiu o altres animals sirnilars, el cornís se
sotmet al regim exposat a continuació:
a)Els cans utilitzats per a cometre una infracció de caya podran ser decomissats i disposats en una
entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les normes següents:
a.1. El rescat deIs cans exigira l'ingrés previ de 200 euros per unitat a favor de la comunitat autonoma
de les Illes Balears, sense perjudici de l'abligació addicional del propietari d'abonar al centre d'acollida
l'import del cost de rnanteniment deIs animals.
a.2. Transcorregut el tennini de dos mesos des de la notificació de la resolució administrativa
corresponent sense que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran a una entitat d'acollida
d'animals oficial o concertada, o podran ser sacrificats.
a.3. En els casos en que per motius de forya major o impossibilitat material no es pugui procedir al
comís deIs cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor en qualitat de diposit, el qual es
documentara rnítjanyant rebut que s'adjuntara a la denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s'incrementara en 200 euros per animal utilitzat en la
infracció.
b) En aquells suposits d'utilització de fures, aus de falconeria, reclam de perdiu o altres animal s
simílars com a mitja per cometre una infracció administrativa, els animals podran quedar en diposit del
presumpte infractor, el qual es documentara mitjanyant rebut que s'adjuntara a la denúncia. En aquests
casos. la multa que hagi de correspondre per la comissió de la infracció s'incrementara en 120 euros
per animal utilitzat. Si els animals tenen un origen iUegal, l'expedient resoldra el seu comÍs definitiu i
establira la destinació que se'ls donara.
5. Quan les arts materials o e1s mitjans utilitzats per cometre la infracció són d'ús iHegal o excepcional
seran destmits o cedits a entitats científiques que en puguin ter ús legal. un cop han servit com a prova
de la denúncia i la resolució de l'expedient sancionador és ferma.
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6. En les resolucions deIs expedients sancionadors es decidid sobre la destinació dels comissos,
acordant-se la seva destrucció, alienació o devolució als seus propietaris, en funció de les
característiques d'aquests i de les circumsumcies de la infracció.>
21. <Artiele 71. Retirada i devolució d'armes
1. Els agents de l' autoritat han de procedir a la retirada de les armes quan hagin servit per cometre la
infracció i donaran rebut de la elasse, la marca, el número i ellloc on es dipositin.
2. La negativa a lliurar l'arma, quan el presumpte infractor en sigui requerit, dóna lloc a denúncia
davant el jutjat competent, als efectes establerts a la legislació penal.
3. Les armes, si són de tinenya lícita, han de ser retomades d'acord amb els suposits següents:
a)

Quan la resolució recaiguda a l'expedient sigui absolutoria o quan s'acordi el sobreselment o
arxiu d'aquest. En qualsevol d'aquests casos, la devolució és gratuIta.

b)

Quan s'hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització, en els
suposits d'infracció. La devolució efectiva de l'arma és gratuIta en els suposits d'infracció
lleu; en canvi requereix el rescat per part de l' infractor en la quantia de 100 euros, en els
suposits d'infracció greu o molt greu.

No obstant aixo, l'instructor de l'expedient pot acordar, una vegada dictada la proposta de resolució, la
devolució de l' arma si el presumpte infractor satisÍa la quantia del rescat i presenta aval bancari que
garanteixi l'import total de la sanció i la indemnització proposades.
4. A les armes decomissades no recuperades pels seus propietaris, se'ls dóna la destinació establerta a
la legislació de I'Estat en la materia.
5. Als efectes d'agilitzar la tramitació deIs expedients sancionadors i la devolució deIs decomisos si
s' escau, en el cas de no reincidents, una vegada iniciat l' expedient, l' administració competent en
materia de caya podra efectuar la devolució de l'arma una vegada l'interessat hagi satisfet un rescat no
retomable de 300€ per cada arma, sempre que no existeixin indicis d'infraccións molt greus.
L'impagament per p~ de l'infractor dins el periode voluntari de la sanció imposada suposara el nou
decomís de l' arma, que no sera retomada fins al tancament de l' expedient.>
22. <Artiele 74. I¡ifraccions greus
Són infraccions greus les contravencions als artieles corresponents d'aquesta llei, les quals s'enumeren
a continuació:
1. Cayar en epoca de veda.
2. CayaF amb procediments prohibits que no tingnin caracter massiu o no selectiu.
3. Cayar o destruir especies protegides no amenayades.
4. Cayar sense tenir llicencia de caya.
5. Cayar sense tenir contractada i vigent l'asseguranya obligatoria de responsabilitat
civil del cayador.
6. Anellar o destorbar la nidificació d'especies amenayades sense autorització.
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegetica d'un terreny cinegetic.
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització deIs terrenys cinegetics, d'acord amb l'establert
reglamentariament, si aquest incompliment afecta drets de tercers o l' ordenat aprofitament de la caya.
9. Cayar o autoritzar la caya sense tenir aprovat el corresponent pla tecnic de caya o no haver-ne satisfet
la matrícula anual.
10. Incomplir les normes contingndes en el pla tecnic de caya d'un terreny cinegetic, si aquest
incompliment afecta drets de tercers o l' ordenat aprofitament de la caya.
11. Cayar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caya a un terreny no cinegetic o a un terreny
cinegetic sense tenir l'autorització del titular.
12. Impedir l'entrada als terrenys cinegetics, impedir o dificultar les inspeccions o les actuacions deIs
agents de l'autoritat o deis seus auxiliars, en l'exercici de les seves funcions.

13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals d'ordenació cinegetica.
14. Practicar l'arruix de perdius en terrenys de zones de cava controlada, vedats socials o vedats
públics.
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de cava mortes en temps de veda, sense poder-ne
acreditar la seva procedencia legíti.üa o incomplint les condicions establertes en aquesta llei, si el valor
comercial d'aquestes supera els 100 euros.
16. Transportar i comercialitzar peces de cava que no pertanyin a les especies cinegetiques declarades
comerciables, si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de cava vives, inclosos els ous d'ocelIs, sense
autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i superior a 100,00 euros, o
comercialitzar o fer publicitat d' ofertes de caya no ajustades a la normativa vigent.
18. Incomplir les condicions administratives de les granges cinegetiques, si el fet no esta tipificat com a
infracció molt greu.
19. Sol·licitar o posseir llicencia de cava, o altres autoritzacions per a la practica de les diferent
modalitats, estant inhabilitat per sentencia judicial o resolució administrativa ferma o sol· licitar-la sense
complir una sanció anterior per infracció a la normativa cinegetica.

20. Cavar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automobils i embarcacions, com a lIocs des
d'on disparar.
21. Cavar amb arma de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de substancies estupefaents.
22. No declarar, per part deIs titulars, una epizootia o zoonosi en els terrenys cinegetics o incomplir les
normes que es declarin obligatories per al seu control.
23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans de cava preparats per al seu ús sense
estar-hi autoritzat.
24. Atreure o arruixar la cava d'altri.
25. Cac;ar a abeurada o a lIepolidors.
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques reglamentaris de mitjans o animals de cava.
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin arribar els projectils.
28. No buidar l'arma en aproximar-se al cavador un agent de l'autoritat o els seus auxiliars.
29. Cavar en els anomenats dies de fortuna.
30. Ca9ar coloms missatgers o domestics, portadors de marques visibles.
31. Cac;ar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor d' edat no acompanyat. En aquest suposit
la responsabilitat recau en l'acompanyant, si n'hi ha, o el responsable legal del menor.
32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci amb arma de foc, essent-ne el
responsable.
33. Falsejar dades personals en la sol· licitud de lIicencia de cava o d'autorització reglamentaria.
34. Capturar o recol-lectar ous o cries d'especies cinegetiques o posseir-los sense poder-ne justificar la
seva procedencia, no essent infracció molt greu.
35. Cac;ar servint-se d'animals, cavalleries, carros, remoles o qualsevol altra classe de vehicles com a
mitjans d'ocultació.
36. Cac;ar sense autorització aus en epoca de nidificació, reproducció o cria o durant el seu trajecte vers
els 1I0cs de cria en el cas de les migratories.
37. Ca9ar o transportar especies protegides o peces de cava l'edat o el sexe de les quals, en cas que
siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos o no compleixin els requisits reglamentaris.
38. Cac;ar fora del periode compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja hora després de la
seva posta, o una hora abans de la sortida del sol i IPitja hora després que s'hagi posat en el 'cas del
tordo
39. Cavar sense complir les mesures de seguretat aplicables a l'exercici de les diferents modalitats de
caya per a una protecció adient de la integritat fisica deIs participants o de tercers.
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres lIocs de cria o refugi d'especies cinegetiques.
41. CaC;ar essent agent de l'autoritat durant l'exercÍci de les seves funcions, excepte en els"suposits
prevists en aquesta llei.
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions reguladores de les diferents modalitats de
caya penneses o exercir qualsevol modalitat de ca9a no reconeguda en aquesta llei.
43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions excepcionals o incomplir les condicions
contingudes en aquestes.
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla cinegetic.

•..!..-

~ Consell de

~ Mallorca

45. Practicar la ca<;:a amb qualsevol tipus d'arma per part d'observadors, batedors o secretaris, que
assisteixin en qualitat de tals a arruixos de perdiu.
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent estat sancionat dues vegades en els darrers
dos anys per infraccions a aquesta llei.
47. Incomplir, en més del doble, del nombre maxim de captures previstes a l'ordre anual de vedes.
48. Tenir el cans de ca<;:a en condicions inadequades segons preveu la normativa sectorial vigent. >
23. <Article 75. lnfraccions llells
Són infraccions lleus les contravencions als articles corresponents d'aquesta llei, les quals s'enumeren
a continuació:
1. Ca<;:ar especies no autoritzades, no específicament protegides.
2. Cayar en dia no Mbil en epoca Mbil de caya.
3. Incomplir la normativa d'un pla tecnic, vedat social o terreny de caya controlada, en aspectes que no
afectin els drets de tercers o l' abundancia de la caya.
4. Mantenir amb negligencia lleu la senyalització o el compliment del pla tecnic d'un terreny cinegetic,
sense incomplir la resolució anual de vedes.
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió deIs refugis de fauna.
6. Incomplir la normativa de l'ordre o la resolució anual de vedes, en els milxims diaris de captures que
s'hi estableixin.
7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria competent en materia de caya o del
titular d'un terreny cinegetic, regulada a la llei present.
8. Expedir, per part del titular cinegetic, autoritzacions que no compleixin el que reglamentariament
estigui establert o en contradicció amb el pla tecnic del vedat corresponent.
9. Impedir cobrar la ca<;:a en un terreny al cayador que hi tingui dret.
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, aixi com usar o posseir munició de plom a zones
humides.
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de veda, fora de camps d'entrenament o en
qualsevol epoca en terrenys cinegetics o refugis de fauna, sense autorització del titular.
12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el registre, la identificació i la vacunació
de canso
13. Portar 1'arma preparada per al seu ús, amb munició a la recamera o al carregador, dins una zona de
seguretat.
14. Ca<;:ar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de substancies estupefaents.
15. No presentar la memoria anual o la documentació del pla tecnic o del refugi de fauna en els
terminis reglamentariament establerts.
16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici de les especies silvestres.
17. Anellar especies no amena<;:ades sense autorització, amb marques no homologades o incomplint les
condicions amb que s'autoritzi aquesta activitat.
18. Ca<;:ar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui obligatori o sense posseir o portar la
documentació preceptiva, essent-ne titular.
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció deIs cultius.
20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o d'un animal marcat.
21. Ca<;:ar sense portar a sobre la documentació preceptiva, essent-ne titular.
22. Posseir arts iHegals o animals de ca<;:a (fures, aus de falconeria o perdius de reclam) sense la
preceptiva autorització o incomplint les condicions fixades en aquesta.
23. Cayar coloms domestics no marcats, de color distint als salvatges.
24. Posseir o transportar peces de caya en condicions irregulars quan no constitueixi infracció greu o
molt greu.
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehic1es de qualsevol tipus, aeronaus, automobils i
embarcacions.
26. Incomplir les condicions d'una autorització de ca<;:a científica o de control d'una especie.
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les prohibicions establertes en aquesta llei,
quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
28. Ca<;:ar amb la llicencia de ca<;:a caducada en un període no superior als dos mesos.
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb gabies trampa, quan d'aquest
incompliment s'en derivi la mort de 1'animal capturat o el seu dany injustificat.
30. Inc10mplir l'establert a la resolució anual de vedes i a la normativa de desenvolupen d'aquesta llei,
quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.

Les sancions corresponents a infraccions en aplicació deIs apartats 2 i 6 d'aquest artiele es fixaran dins
del tery superior de la quantia establerta.>
24. <Artiele 76. Quantia de les sancions de car;:a i inhabiliíació per punís

l. Per la comissió de les infraccions de caya tipificades a la llei present s'imposen les sancions
següents:
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la llicencia de ca<;:a, ai.xi com
inhabilitació per obtenir-Ia durant un terrnini de fros a dos anys.
c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la llicencia de caya, així com
inhabilitació per obtenir-Ia durant un termini compres entre dos i quatre anys.
2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de sentencia judicial o resolució
administrativa ferma, per la comissió de dues o més infraccions molt greus en el terrnini de tres anys,
suposa l'anul·lació de la llicencia de caya i requereix, per a obtenir-Ia de nou, transcorregut el terrnini
previst a l'apartat l.c) d'aquest artiele, la superació de les proves d'aptitud previstes a l'artiele 30 de la
llei present.
3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt greus imputables als titulars cinegetics,
poden dur aparellades les següents sancions accessóries:
a) AnuHació del vedat.
b) Perdua del certificat de qualitat previst a l'artiele 12.9.
c) Suspensió de l'activitat cinegetica per un termini maxim d'un any o durant un termini compres entre
dos i quatre anys, segons es tracti d'infraccions greus o molt greus, respectivament.
La suspensió de l'activitat cinegetica pot consistir en qualsevol de les següents mesures: inhabilitació
temporal per comercialitzar peces de caya; suspensió de la resolució administrativa del vedat, així com
de les autoritzacions o deIs permisos concedits; eloenda temporal d'instal·lacions quan es tracti de
granges cÍllegetiques.
4. L'obertura d'expedient per la captura o la mort d'especies catalogades com a amenayades implica la
retirada preventiva de la llicencia de caya, en tant es resol el procediment iniciat. .
5. La retirada de llicencia de caya, preventiva o ferma, s'ha de comunicar a la De1egació del Govern,
als efectes pertinents en relació amb l'autorització governativa de tinenya d'armes.
6. Les sancions s'han d'inscriure al Registre d'infractors i comunicar, en el seu cas, a les autoritats
cinegetiques de la comunitat autónoma on resideixi l'infractor, als efectes pertinents en relació amb la
renovació de la llicencia.
7. EIs Consells Insulars, per via reglamentaria, podran establir un sistema de penalització per punts per
a la retirada de la llicencia de caya i per als terrninis d'inhabilitació per a obtenir-Ia, en relació a les
infraccions tipificades en la llei present.>
25. <Artiele 79. Peces de pescajluvial

l.SóIi especies objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren peces de pesca fluvial, les declarades
reglamentiuiament a tal efecte per la conselleria competent en materia de pesca fluvial.
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui el titular competent en materia
de pesca fluvial. Els exemplars que no hi arribin han de ser retornats immediatament a l'aigua després
de la seva captura, a ser possible vius.
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crustacis és la definida en l'article 5 del Reglament CEE 3094/86, de 7

26. <Artiele 87. Llicencies
l. La llicencia de pesca fluvial de les Illes Balears és el document personal i intransferible la tinelll;:a
del qual és necessaria per a practicar la pesca fluvial a l'ambit territorial d'aquesta comunitat
autónoma.
2. La conselleria competent en materia de pesca fluvial expedeix llicencies de pesca fluvial a les
persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin els requisits legalment exigits.
Reglamentariament s'establira el procediment d'expedició, així com la elassificació de les llicencies de
pesca fluvial.
3. EIs imports aplicables per a l'expedició de les llicencies i els permisos de pesca fluvial són fIXats per
la conselleria competent en materia de pesca fluvial i aprovats de conformitat amb la legislació
autonómica en materia de taxes, preus públics i exaccions reguladores.
4.EI perlode de validesa d'aquestes llicencies és d'un any.
5. Els peticionaris de llicencies de pesca que han estat sancionats per sentencia judicial o resolució
administrativa fermes com a infractors de la legislació en materia de pesca fluvial, no poden obtenir ni
renovar l'esmentada llicencia sense haver complert les penes o satisfet les sancions imposades.
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65 anys o menors de 14, estan
exemptes de la taxa per a l'obtenció de la llicencia de pesca fluvial i deIs permisos administratius per a
la seva practica.
7. La conselleria competent en materia de pesca fluvial pot establir acords amb d'altres comunitats
autónomes per al reconeixement mutu de la validesa de les llicencies de pesca fluvial expedides per
ambdues administracions.>
27. <Artiele 90. Procediments prohibits per la captura d'animals de pesca

1. Amb caracter general, queda prohibida la tinenya, la utilització i la comercialització de tots els
procediments massius o no selectius per a la captura o la mort deis animals de pesca, en particular els
verins o les trampes, així com de tots aquells que puguin causar localment la desaparició de les
poblacions d'una especie.
2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura d'animals de pesca fluvial:
a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les destinades exelusivament a la
captura de l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta en el cas de professionals.
b) Aparells electrocutants o paralitzants, fonts iluminoses artificials, substancies toxiques, paralitzants,
tranquil·litzants, desoxigenants, atractius o repulsius, així com els explosius.
c) Qualsevol procediment que impliqui la instaHació d'obstaeles o barreres de fusta, pedra, malles o
qualsevol altre material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de facilitar la pesca, amb les
excepcions establertes en aquesta Uei. Han de ser destruits els existents en l' actualitat, sense que pugui
al·legar-se cap dret sobre aquests, ;donat el caracter abusiu que revesteixen. S'exceptuen d' aquesta
disposició els corrals existents a l' Albufera des Grau, pel seu valor etnologic, sense que es pugui pescar
a les seves boques o al seu interior.
d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, raUs, manigues, palangres, robadores i llences.
e) EIs peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per a la pesca de
ciprínids, per a la qua! cosa es requerira autorització de la conselleria competent en materia de pesca
fluviaL

f) La practica de la pesca subaquatica en aigües insulars.>
28. <Artiele 92. Ús de la canya
l. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot utilitzar-ne alhora més de dues i sempre
que es trobin a l' abast de la seva ma. S' entén a l' abast de la ma quan la separació entre elles sigui
inferior a dos metres.
2.EI nombre maxim d'hams per ginya és de tres.
3.Com a elements auxiliars, únicament s'autoritza l'ús del salabre i de ganxo per a l'extracció de
peixos, i de vivers per mantenir els peixos vius.>

29. <Artiele 105. Epoques
1. Es prohibeix pescar durant 1'epoca de veda a totes les aigües insulars de les Illes Balears, que sera la
que s'estableixi reglamentitriament per a cada especie o grup d'especies.
2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, s'autoritza la pesca durant tot l'any de les especies que no
siguin objecte de vedes, excepció feta de les establertes per especies marines que penetren a les aigües
insulars, fIxades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que s'hi han d'aplicar iguaIment.>

30. <Artiele 106. Distancies
1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s'ha de respectar entre els pescadors una distancia de 10
metres com a regla general, a no ser que els pescadors implicats estiguin d'acord en reduir aquesta
distancia. L'administració competent en materia de pesca fluvial pot ampliar aquesta distancia en les
localitats i en les epoques on sigui convenient, per motius de conservació.
2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, aixÍ com als passos i a les comportes, i a una distancia
menor de 20 metres d'aquests, llevat d'autorització concedida per la conselleria competent en materia
de pesca fluvial, on es fIxin e1s traros que comprenen l'esmentada autorització.>

Article segon. lncorporació d'un nou artic!e a ['articulat de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de
cac;a i pesca fluvial.
<Artiele 113. Del procediment sancionador
Sera d'aplicació en materia de pesca fluvial el disposat en materia sancionadora a la secció primera,
segona i tercera del capítol X d'aquesta llei, tenint en compte l'especial aplicació en la materia de pesca
fluvial. >

Article tercer. Modificació de les disposicions de la partjinal de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear
de cac;a i pesca fluvia.
Les disposicions de la part fInal de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial, que a
continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix:
1. <Disposició addicional segona.
Sense contingut>
2.<Disposició transitoria setena. Llicencies
Les llicencies de caya i de pesca fluvial atorgades amb anterioritat al' entrada en vigor de la llei
present, mantenen la seva validesa fIns a la data d'acabament del seu perlode de vigencia.>
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Disposició addicional primera.
Els refugis de fauna existents previament a l'entrada en vigor d'aquesta llei procediran a ser matriculats
d'ofici per part de l'administració competent en materia de caya. El tramit d'ofici no exirneix als
titulars del pagament de la corresponent taxa de matrícula anual i altres taxes si n'és el caso
Disposició addicional segona.
Els vedats i els refugis de fauna creats amb data previa a l'entrada en vigor d'aquesta llei, així com els
que en resultin d'aquests per segregació sempre que conservin la mateixa matrícula, no han d'ajustar-se
als mínirns de superficie establerts en els articles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No obstant
aquest fet, quan com a conseqüencia de segregacions posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei un
vedat o refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. sera donat de baixa d'ofici.
Disposició addicional tercera.
En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments normatius prevists en l'article 85 d'aquesta
llei, l'administració competent en materia de pesca fluvial resoldra per a cada vedat de pesca fluvial les
regulacions corresponents per prevenir l'aprofitament amb abús i desordre de les especies aquícoles
existents, i ho notificara al titular.
Disposició addicional quarta. Exempcions i boniflcacions
Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes pels trfunits relatius als
terrenys cinegetics i refugis de fauna, quan en siguin els titulars o n'instin el tramit d'ofici. EIs menors
de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa relativa a l' expedició de la llicencia de pesca fluvial.
La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matrícula anual de vedats de societats de cayadors
locals i de l'autorització per a camps d'ensinistrament de cans, podra ser objecte d'una bonificació de
fms al 75% de la quota corresponent, si així ho considera el Consell insular de l'ambit territorial
corresponent.
Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció social relativa a als aspectes que motiven
la seva constitució, podran ser objecte d'una bonificació de frns al 75% de la quota corresponent, si així
ho considera el Consell insular de l'ambit territorial corresponent.
Es podra aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa corresponent a la llicencia de caya i a la
llicencia de pesca fluvial als soHicitants que acreditin la condició de federats a la federació de caya o a
la federació de pesca fluvial de l'ambit territorial corresponent.
Disposició final única. Entrada en vigor de la LleL
Aquesta Llei entra en vigor l'endema d'haver estat publicada en el "Butlletí Oficial de les Illes
Balears".
SEGON.- Delegar-ne la defensa davant el Parlament de les Illes Balears a la Senyora Catalina Soler
Torres, consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca.

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica la proposta.
Fa notar que el Consell de Mallorca dura a tnlmit una iniciativa legislativa en materia
de ca<;a i pesca 'fluvial que afecta la resta dels consells insulars i en destaca la
importancia, ates que fins a l'inici d'aquesta legislatura aquesta qüestió estava
arraconada i ha quedat demostrat que la intervenció era ben necessaria.
Reitera que es tracta de modificacions necessaries i n'explica només un parell, amb
les matisacions oportunes, ates que el lloc on pertoca fer-ho més detalladament és al
PIe.
En aquest moment s'incorpora el Sr. Font (PSM-IniciativaVerds-Entesa per
Mallorca).
La PRESIDENTA li demana si vol fer alguna intervenció o demanar més
explicacions, abans de fer la votació d' aquest punt.

El Sr. FONT (PSM-lniciativaVerds-Entesa per Mallorca) Ji ha agraeix i diu que ja ha

fara al Pie.
Sotmesa la propasta a votació, s'aprova per cinc vots a favor (PP) cap vot en contra i
tres abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Manorca).
El text defi ni tiu queda subjecte als tennes que resultin de I'aprovació de I'acta.
Palma, 11 de setembre de 201 2
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INFORME JURÍDIC RELATIU A L'EXERCICI DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA PEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER LA
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006 DE 12 D'ABRIL DE CA<;A I PESCA
FLUVIAL.
ANTECEDENTS
Vista la memoria del Director Insular de Caya de data 1 d'agost de 2012 on
exposa els motius pels quals es proposa la conveniencia de modificar la Llei 6/2006
de 12 d'abril, de caya i pesca fluvial.
Vist l' informe tecnic del Cap del Servei de Caya on es justifiquen les
modificacions legislatives que es proposen.
Vist el text que finalment ha estat consensuat amb els Consells Insular de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, així com l' Acta de la reunió del Comité
Cinegetic Interinsular de dia 2 d'abril de 2012 i l'escrit de la Directora General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climatic de 23 de juliol de 2012 on
manifesta la conformitat de la Conselleria d' Agricultura Medi Ambient i Territori al
text i considera procedent que s' elevi la proposta a la tramitació parlamentaria que
correspongm.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial, publicada al BOIB
nÚlTI.61 de 27 d'abril de 2006 i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre de
mesures tributaries i economicoadministratives publicada al BOIB núm. 196 de 29 de
desembre de 2007.
L'artiele 25.1 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars disposa
que els Consells Insulars poden exercir la iniciativa legislativa d'acord amb l'artiele
(antic 26) 47 de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears.
L' artiele 47.2 de 1,Estatut d' Autonomia de les Illes Balears, disposa que els
Consells Insulars poden sol'licitar al Govem l'adopció d'un projecte de Llei o remetre
a la Mesa del Parlament una proposició de Llei i delegar davant aquesta cambra un
maxim de tres membres encarregats de defensar-Ia.
EIs artieles 65 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el 8.l.d) de la
Llei 8/2000 de 27 d'octubre de Consells Insulars disposen que correspon al PIe del
Consell Insular exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes
Balears.
L'artiele 25.2 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de Consells Insulars disposa
que la iniciativa legislativa deIs Consells Insulars s'exerceix mitjanyant la presentació
de proposicions de Llei aprovades per majoria absoluta del PIe del Consell Insular.
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L'escrÍt de presentació de la proposició de llei ha d'anar acompanyat deIs
documents següents :
a)

b)

Text articulat de la proposició, a la qual s'hi ha d' adjuntar una
exposició deIs motius i deIs antecedents necessaris per poder
pronunciar-s 'hi.
Certificat expedit pel secretari de l' entitat que acrediti que la
proposició compleix els requisits prevists en aquest artiele.

Ates el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es dicten normes per a
la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d' administració local amb
habilitació de cara.cter nacional, en el seu atiiele 3.b) disposa que pel que fa a la
funció d'assessorament legal preceptiu del secretari general, compren:
"La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya
aprobación se exija una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los
demás jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar
nota de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este
último caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe. "
L'artiele 31.e) del Reglament OrgarlÍc del Consell de Mallorca (BOIB núm.
102, de 25 d'agost de 2001) disposa que correspon als consellers executius (en el
present cas a la consellera executiva de Medi Ambient) preparar i proposar al PIe, a la
Comissió de Govem, al Consell Executiu i a la Presidencia del Consell l'adopció deIs
acords escaients respecte de les materies atribu'ides al seu departament, i d'acord amb
la competencia de cada organ esmentat.
El Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOIB núm. 170 - 20 d'abril
de 2011) es disposa el següent:
Artiele 130 : Les proposicions de llei s'hauran de presentar acompanyades
d'una exposició de motius i deIs antecedents necessaris perque hom s'hi pugui
pronuncIar .
Artiele 131.2: Les proposicions de llei deIs consells insulars i de l' Ajuntament
de Palma s'adoptaran d'acord amb el que preveuen l'artiele 116.2 i 4 d'aquest
reglament i la normativa específica de cadascuna d'aquestes institucions.
Artiele 116.2: Els consells insulars podran trametre a la Mesa del Parlament
una proposició de llei i en podran delegar la defensa davant la cambra un maxim de
tres consellers i/o conselleres. La tramitació de les proposicions de llei es fanl d'acord
amb els artieles 130 i següents d'aquest reglament.
Així, l' artiele 13 Oen els seus punts 3 a 6:
3. Exercitada la iniciativa, la Mesa del Parlament ordenara la publicació de la
proposició de llei i la tramesa d'aquesta al Govem perque en manifesti el criteri
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respecte de la presa en consideració, així com la seva conformitat o no a la tramitació
si implicava augment deIs credits o disminució deIs ingressos pressupostaris. Així
mateix, la Mesa acordara donar audiencia al' Ajuntament de Palma per a aquelles
iniciatives a que fa referencia l' artic1e 75.10 de l' Estatut d' Autonomia.
4. Transcorreguts quinze dies des de la notificació sense que el Goyern hagués
negat expressament la conformitat amb la tramitació de la proposició de l1ei, quedara
en cOlldicions de ser inc10sa a l'ordre del dia del PIe per la presa en consideració.
5. Abans d'iniciar-ne el debat, una de les persones proposants, el diputat o la
diputada del grup autor de la iniciativa o la persona representant del consell insular,
en podra fer la presentació en el PIe. A continuació es fara lectura del criteri del
Govern, si n'hi havia. El debat s'ajustara a l'establert per als de totalitat.
6. A continuació, el president o la presidenta demanara si la cambra pren o no
en consideració la proposició de llei de que es tracta. En cas afirmatiu, la Mesa de la
cambra n'acordara la tramesa a la comissió competent i l'obertura del termini
corresponent d'esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat de
dev0lució. La proposició seguira el tramit previst per als projectes de llei.
En base a tot l'anterior, i previ :
1) Informe preceptiu del secretari General (art.3.b Reial decret 1732/1994, de
29 de juliol)
2) Certificat expedit pel secretari General que acrediti que la proposició
compleix els requisits prevists a l'artic1e 25.2 de la LIei 8/2000 de 27
d'octubre, de Consells Insulars.
3) Dictamen la Comissió Informativa General i especial de Comptes
la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient pot elevar al PIe la
següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Exercir la iniciativa legislativa i aprovar el següent text de proposició de
LIei per la seva remissió a la Mesa del Parlament de les Illes Balears:
PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12 D' ABRIL
BALEAR DE CA(:A 1 PESCA FLUVIAL 1 MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007,
DE
27
DE
DESEMBRE,
DE
MESURES
TRIBUTARIES
1
ECONOMICOADMINISTRA TIVES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1

La LIei 6/2006, de 12 d'abril, balear de ca<;a i pesca fluvial du ja una serie d'anys
d'aplicació. En el dia a dia de la gestió administrativa i tecnica d'aquesta practica, que
a les Illes Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i un us del
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camp significatiu, s'ha fet pales que alguns punts requereixen revisió. El fet que la
llei es genera en un marc estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l' escenari actual.
II

En particular, la Llei regula en l'artiele 30 les proves i la certificació d'aptitud per a la
pnktica cinegetica, com a elements obligatoris per a l'obtenció de la llicencia de caya,
com també les causes d'exempció de les proves, les quals són molt difícils de
verificar en el període temporal que fixa el punt 6 de l'artiele en qüestió.
Primerament, perque les aplicacions informatiques per verificar d'ofici els requisits
necessaris són posteriors a l'inici del període establert, i també perque l'exigencia a
les persones interessades de l'acreditació deIs requisits suposaria remetre's a
procediments administratius d'obtenció de la llicencia de caya previs a la Llei,
moment en el qualla ciutadania no podia saber que s' esdevindria. Tot plegat fa que,
amb les repercussions economiques i socials que es derivarien de l' aplicació de
l'artiele 30, aquest artiele esdevengui fora de context, no soIs en el marc de la realitat
de la nostra comunitat autonoma, sinó també comparativament a altres comunitats
autonomes que tenen proves d'aptitud o "examen del cayador", o estan en procés de
desenvolupar-Ies.

III
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les compett~ncies propies d' aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l' Administració de la Comunitat Autonoma de les
mes Balears en materia de caya i de regulació, vigilancia i aprofitament deIs recursos
cinegetics, com també de pesca fluvial, en desenvolupament de la Llei organica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les mes Balears,
estableix un desenvolupament i aplicació de l'examen del cayador diferenciant
funcions que pertoquen unes al Govern de les mes Balears, i altres als consells
insulars, fet que s'ha de prendre també en consideració.

IV
L'escenari actual en que les competencies en materia de caya i pesca fluvial són
propies deIs consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en
el seu ambit territorial, romanent una competencia residual que és exercida per part
del Govern de les Illes Balears, i que ja s'han transferides les funcions, mitjans i
serveis, obliga especialment a fer un esfory de cara a disposar d'una llei practica, que
alhora salvaguardi la solució agil i precisa de les problematiques concretes a
cadascunes de les realitats insulars, així com l'existencia uns principis comuns
aplicables amb propietat a totes elles.
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Finalment, la necessaria austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com a yalors
positius en l'exercici de funcions públiques, especialment en l'escenari
socioeconómic actual, fa recomanable simplificar o suprimir diversos trámits i
registres que no aportaven avantatges significatius de cara a la practica cinegetica a
les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.

Article primer. Modificació de I 'articulat de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de
ca{:a i pesca fluvial.

Els artieles de la Llei 612006, de 12 d'abril, balear de cas;a i pesca fluvial, que
a continuació es relacionen, quedaran redactats com segueix:
l. <Artiele 2. Definicions.
Per a l'aplicació de la llei present, s'atén a les definicions següents:
a) Comunes:
1. Especie autóctona: Especie present de forma natural a les Illes Balears, on ha
arribat pels seus propis mi~ans sen se intervenció humana.
2. Especie introdüída, aHóctona o exótica: Especie que no inelou les Illes Balears a la
seva m·ea de dístribució natural i que hi ha arribat per acció humana.
3. Especie invasora: Especie introdulda o própia, que tingui la capacitat de proliferar
en els ecosistemes insulars i d'alterar-ne la fauna i la flora própies per depredació,
competencia o modificació fisica del medio
4. Especie própia: Especie autóctona o introduIda en temps remots, i que forma part
dels actual s ecosistemes naturals insulars.
b) De cas;a:
1. Abeurada: Punt amb aigua temporal o permanent, natural o artificial, on
acudeixen a beure els animals silvestres.
2. Aguait: Procediment de caya consistent a esperar en un lloc fix la presencia
de les peces de caya, per ser-ne lloc de pas, alimentació o descanso
3. Animal assilvestrat: Animal domestic que ha perdut aquesta condició, que
deambula pel medi natural sense control del propietario
4. Anuix: Procediment de ca<;a consistent a for<;ar els animals a aproximarse als punts d'espera deIs cayadors. En el cas de les aus, és la traducció del
terme castellil ojeo.
5. Caya: Activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els animals silvestres,
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assilvestrats O alliberats amb aquesta fmalitat, legalment qualificats com a cinegetics,
encalc;:ar-Ios, atreure'ls, localitzar-Ios O assetjar-Ios amb la finalitat de capturar-los,
matar-los o facilitar-ne la captura per un tercer, amb els mitjans, les armes i els
procediments legalment establerts.
6. Cac;:a a coIl: Procediment tradicional de cac;:a basat en l'ús de filats a coll, amb teles
entre dues canyes, sostingudes i accionades pel cayador per a la captura de
deterrninades especies d' aus.
7. Cac;:a de perdiu amb bagues: Procediment tradicional de captura de perdius amb
reclam, sense arma de foc, mitjanyant la disposició de Hayos o bagues a certa distancia
de la gabia del reclam, amb barrer es vegetals per induir el pas de les aus pel dispositiu
de captura.
8. Control d'especies: Reducció deIs efectius demografics d'una especie silvestre o
assilvestrada, amb meto des legalment permesos i sota l'autorització de la conselleria
competent en materia de cac;:a.
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les especies de cac;:a
artificialment, amb l'objectiu de practicar-hi els aguaits o altres metodes de caya.
10. Modalitat tradicional: Procediment de cac;:a utilitzat a les Illes Balears,
documentat abans de la meitat del segle XX i usat sense interrupció.
11. Primera sang: Ferida en un animal de cac;:a, apreciable en el seu rastre, que minva
la seva capacitat de fuita o defensa.
12. Secretari: Auxiliar d'un cayador amb arma de foc, no armat, que li facilita
munició, li carrega una segona arma o l'auxilia personalment en l'exercici de la cac;:a.
13. Titular deIs drets cinegetics: Persona física o jurídica que gaudeix l'aprofitament
cinegetic d'un terreny, pel dret de propietat o per estar-hi habilitada pels procediments
establerts a la llei present.
14. Titular deIs terrenys: Persona física o jurídica que, en la seva legal condició de
propietaria o titular de drets reals o personals, ostenta la facultat de disposar,
totalment o parcialment, deIs terrenys afectes.
15. Ús no consumptiu: Utilització d'un recurs natural sense afectar-ne la integritat o
l'abundancia, com són la fotografia de fauna o flora, l'observació o la captura
incruenta per a alliberament irnmediat.
16. Vedat: Terreny on la cac;:a i la seva gestió queda reservada per declaració
administrativa a favor del seu titular cinegetic o de les persones autoritzades per ell,
d'acord amb les previsions de la llei presento
c) De pesca fluvial:
1. Aigües insulars: Les deIs embassaments, els torrents, els canals, els estanys, les
basses de rec i les albuferes, dolees, salobres o salades. La desembocadura d'albuferes
o torrents a la mar és la línia recta imaginaria que uneix
els punts d'intersecció de les dues vores amb la costa on siguin perceptibles ones
ordinaries, sense que aquesta línia pugui superar la longitud de cent metres.
2. Cucada: Sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en un garbuix de cucs
suspes d'un fil de pesca, usat com a esca, no provelt d'ham. El pescador captura
l'anguila quan aquesta mossega l'esca sense amollar, moment en que la treu de
l' aigua i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.
3. Establiment d'aqüicultura: Establiment o instaHació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenya d'alguna o algunes especies de fauna o flora
aquatica, amb independencia del caracter comercial o no de la producció.
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4. Establiment de piscicultura: Establiment o instal-lació, permanent o temporal,
destinat a la producció o creixenc;a d'alguna o algunes especies de peixos, amb
independencia del canicter comercial o no de la producció.
5. Llenc;a: Art de pesca consistent en un o diversos hams en un giny fermat a la
vorera, a la vegetació o a un objecte flotant, susceptible de capturar peixos sense la
intervenció irnmediata del pescador.
6. Morenell: Recipient de malla o qualsevol material en el qual els animals poden
penetrar i no sortir.
7. Pesca fluvial: Activitat esportiva o professional que té com a objectiu capturar, de
forma activa o passiva, eIs animal s que habiten de manera permanent o transitoria les
aigües insulars no marines, públiques o privades.
8. Puu: Crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses o litoraIs, capturats per ferlos servir d'esca.
9. Salabret : Xarxa disposada sobre un bastidor, proveida o no de manec, que és
alc;ada pel pescador per apoderar-se deIs crancs o animal s que en aquell
moment es troben sobre ella.
lO. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
11.Pas(pesca fluvial): punt d'entrada o sortida a mas ses d'aigües més amples.>

2. <Artiele 6. Car;ador.
1. És cac;ador qui practica la cac;a reunint tots els requisits legalment exigits al' efecte.
2. El dret a cac;ar correspon a persones majors de 14 anys que, havent acreditat
l' aptitud i el coneixement precisos, estiguin en possessió de la llicencia de cac;a de les
Illes Balears o equivalent, d'acord amb el que disposa I'artiele 29 d'aquesta llei, no es
trobin inhabilitades per sentencia judicial o resolució administrativa ferma i
compleixin la resta de requisits als efectes establerts en aquesta llei i a les restants
disposicions aplicables.
3. El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per a poder exercir la
cac;a, l'autorització expressa i per escrit de qui n'ostenti la representació legal. Els
majors de 8 anys menors de 14 anys podran actuar com a cac;adors acompanyats
d'altres cac;adors en modalitats sense arma de foc, sota la responsabilitat d'aquests,
desenvolupant totes les accions inherents al' exercici de la cac;a amb aquella
modalitat.
4. Per a la cac;a major amb arma de foc cal tenir complerts els 16 anys, sense perjudici
de la resta de condicions previstes en el present artiele.
5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d'autorització especial, és necessari
estar en possessió del corresponent permís.
6. L'exercici de la cac;a amb armes de foc per part de menors d'edat majors de 14
anys, requereix que aquests, a més d'estar en possessió de 1 autorització especial per
l'ús d'armes, i la resta de documentació preceptiva per a la practica de la caC;a, vagin
acompanyats d'un cac;ador major d'edat autoritzat a tal efecte pels responsables legals
del menor, el qual ha d'estar en possessió de la llicencia d'armes i de la resta de
documentació preceptiva per a la practica de la cac;a, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se 'n.>
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3. <Article 7. Drets i deures del car;ador.
1. El cayador té els drets següents:

a) A exercir la caya en les condicions establertes en aquesta llei i en l'ordenament
jurídico
b) A associar-se per a la practica d' aquest esport.
c) A rebre informació i formació per part de les administracions sobre la cac;:a i la seva
practica.
d) A fruir de tots els beneficis establerts per la conselleria competent en materia de
cac;:a en aplicació d'aquesta llei.
2. El cayador té els deures següents:
a) Coneixer les especies silvestres, les normes, els mitjans legal s de caya i les mesures
de seguretat.
b) Gestionar les poblacions de les especies cinegetiques i els terrenys on caci de forma
que n'asseguri la sostenibilitat.
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar deIs animal s auxiliars de que es serveixi.
e) Practicar l' esport en condicions que garanteixin la seguretat de tercers i que els
evitin molesties innecessaries.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Coneixer la classificació cinegetic deIs terrenys on practica la caya així com
diposar de les autoritzacions expedides pels titulars que pertoqui.>
4. <Article 12. Disposicions comunes als vedats de car;a.
1. EIs vedats són els terrenys cinegetics on la caya esta reservada a favor del seu
titular. La declaració de vedat de caya la fa la conselleria competent en materia de
cac;:a a petició dels titulars cinegetics que acreditin, de manera legal suficient, el seu
dret d'aprofitament cinegetic en els terrenys afectats.
2. La titularitat d'un vedat haura de recaure sobre una única persona física o jurídica,
la qual n'assegura la gestió i l'aprofitament sostenible dels recursos cinegetics, el
compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent, i esta habilitada per
autoritzar-hi la caya d'acord amb les previsions de la llei presento
3. Per a l'exercici de la caya en un vedat, és necessari que aquest compti amb un pla
cinegetic aprovat per la conselleria competent en materia de caya, d'acord amb les
disposicions reglamentariament establertes a l'efecte.
4. EIs accessos i límits practicables als vedats estaran senyalitzats en la forma
establerta reglamentariament.
5. La conselleria competent en materia de caya, per motius justificats de conservació
de la fauna, pot suspendre cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegetics,
amb la previa audiencia al seu titular.
6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de caya s'efectua a instancies
del titular deIs terrenys, mitjanc;:ant resolució administrativa que ha d'incloure, en el
seu cas, el trimit d'audiencia del titular del vedat. Si aquesta adscripció o segregació
suposa una variació substancial de les característiques del vedat, se n'ha de revisar el
pla cinegetic a costa del promotor del canvi.
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7. La conselleria competent en materia de ca<;a expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició cinegetica deIs vedats de ca<;a i deIs camps
d' ensinistrament de cans, amb el preví pagament de la taxa corresponent. Els vedats
socials estan exempts de pagar matrícula anual.
8. Les superfícies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser
contínues, excepció feta del que disposa l'artiele 13.8., tot i que els cursos d'aigua i
les vies de comunicació no suposen, a tal efecte, discontinu'itat. No es poden
comptabilitzar, com a superfície del vedat, els terrenys urbans o esportius.
9. La conselleria competent en materia de ca<;a podra atorgar certificats de qualitat als
vedats de ca<;a, en els termes establerts reglamentariament.
10. L'arrendament d'una propietat rústica no inelou l'arrendament deIs drets
cinegetics, excepte pacte exprés en aquest sentit inelos en el contracte d'arrendament.
11. Queda prohibida qualsevol practica contraria a la protecció, al foment, a la gestió i
a l'aprofitament ordenat de les especies objecte d'activitat cinegetica.>
5. <Artiele 13. Vedats de societats loca/s.
1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats 10ca1s de ca<;adors
definides al' artiele 55.4 de la llei present.
2. Per a 1'inici de deelaració, la societat promotora ha de sotmetre a la conselleria
competent en materia de ca<;a una sol'licitud de edat amb la qual acrediti
suficientment la cessió al seu favor dels drets cinegetics d un tnínim del 20 per cent
de la superficie deis terrenys proposats com a vedat. L esmentada sol'licitud ha de ser
objecte de tramit d informació pública mitjan<;ant anunci exposat, durant un termini
mínim d'un mes, al tauler de 1 ajuntament del terme municipal on se situ'in els
terrenys afectats i ha d'ineloure la intenció expressa de constituir el vedat, els seus
límits cartografics i la relació de parcel'les afectades. Si, durant el termini assenyalat
en el paragraf anterior, els titulars de les parcel'les no manifesten, de forma expressa i
per escrit, la seva oposició a la inelusió d'aquests en el vedat es presumeix la cessió
efectiva deIs drets cinegetics en favor de la societat local. EIs terrenys deIs propietal'is
que manifestin de forma express a i per escrit el seu desacord han de ser exclosos. En
qu als evo l moment el titular del terrenys inelosos en el vedat podra exercir la
segregació que se li reconeix en I artic1e 12.6. L'efectiu compliment del tnimit del
procediment per a la declaració de vedat, d'acord amb el disposat en el present
apartat, s'ha d'acreditar a l' expedient mitjan<;ant certificació del secretari de
1 ajuntament.
3. Les parcel'les enclavades, de superficie inferior al 2 per cent del vedat i que en total
no en superin el 15 per cent, podran ser ineloses en el seu perímetre, si fos necessari
per motius de continuHat o delirnitació. Si els seus propietaris haguessin expressat
disconformitat, seran qualificades coro a zona de reserva permanent i no s'hi podra
ca<;ar, tot i que formio part del vedat.
4. Les propostes d'ampliació s'han d'efectuar amb els mateixos tramits.
5. La superficie d' un vedat de societat local és, com a mínim, de 100 hectarees, sense
límit maxim de superficie.
6. Amb l'objectiu de fomentar el caracter social i esportiu de l'activitat cinegética, els
vedats de societats locals tenen una reducció de la seva taxa anual de matriculacíó del
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75 per cent respecte de l'establerta amb can\cter generall gaudeixen de les ajudes que
amb aquesta finalitat estableixi la conselleria competent en materia de cac;a.
7. En cas de segregar-se terrenys d'un vedat de societat local, aquests podran quedar
adscrits a la figura de terrenys gestionats d'aprofitament comú prevista a l'article 19
d'aquesta llei.
8.Els vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa matrícula, diferents
terrenys no continus sotmesos al' aprofitament de la societat de cac;adors local, amb
una superficie mínima de 20 hectarees.>
6. <Artiele 14. Vedats particulars.
1. Són vedats particulars de cac;a els declarats com a tals per la l' administració
competent en materia de ca<;a a petició deIs propietaris deIs terrenys o els titular s
d'altres drets reals o personals que impliquin l'ús i el gaudi de l'aprofitament
cinegetic i que compleixin els requisits legalment establerts a tal efecte. Poden
exercir-hi la ca<;a els titulars cinegetics, ells seus acompanyants i les persones a les
quals aquells autoritzin expressament i per escrit.
2. EIs vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un o de més propietaris,
sempre que els terrenys que els integren siguin contigus. En el cas de cac;a menor, en
terrenys d'un únic propietari, la superficie total de la parceHa o conjunt de parcel'les
cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo superior a 50 hectarees en el cas
de Mallorca i de 20 en les altres illes; en terrenys de varis propietaris, la superficie
total de les parcel'les cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo superior a
100 hectarees en el cas de Mallorca i de 50 en les altres illes. Per a la ca<;a major, les
extensions mínimes requerides són 150 i 300 hectarees respectivament.
En el cas de fmques la propietat de les quals pertanyi de forma proindivisa a diferents
titulars, és necessaria la majoria establerta a l'artiele 398 del Codi Civil, com a
requisit d'obligat compliment per a la integració d'aquestes en el vedat.
3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica que n'ha obtingut la
decIaració com a titular deIs terrenys o per cessió documentada deIs drets cinegetics
deIs titulars. En cas de vedats constitults sobre terrenys de diversos propietaris,
aquests han de constituir una associació o comunitat de propietaris per a la gestió del
vedat o alternativament efectuar la cessió deIs seus drets en favor de qui n'ha
d'ostentar la titularitat.
En cas d'existencia d'un contracte d'arrendament o acord de cessió deIs drets
cinegetics d 'un vedat, s 'haura de fitxar documentalment i notificar al' administració
competent qui ostentara la titularitat cinegetica del vedat durant el període de vigencia
del contracte o acord, i s'haura d'efectuar, si s'escau, el canvi de titular cinegetic
corresponent. En cas de litigi entre les parts o en altres casos en que sigui impossible
determinar en qui recau la titularitat d'un vedat, l'adrninistracio resoldra la suspensió
cautelar de la ca<;a en el vedat.
4. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que aquest coincideixi
amb el titular deIs terrenys, s' efectua a petició del nou amb la presentació deIs
documents acreditatius de la transmissió. Si el vedat esta integrat per finques de
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distinta titularitat, el canvi de titularitat s'haun'l. d'acreditar amb la voluntat de la
majoria, o en el seu defecte, la titularitat es transferira a favor de qui acrediti la
major representació.>
7. <Artic1e 21. Zones de seguretaf.
l.Són zones de seguretat, als efeetes de l'establert en aquesta llei, aquelles on hagin
d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una protecció
adient de les persones i deIs béns que s'hi trobin, quedant-hi prohibit l'exerciei de la
caya amb armes de foco
Per aixo, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de
seguretat. S' entén que una arma esta carregada quan pot ser disparada sense necessitat
d'introduir-hi munició.
Amb caracter general, es prohibeix disparar en direeció a una zona de seguretat,
sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny
intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la zona de seguretat.
2.Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins d'ús públic i les vies ferries.
b) Les aigües públiques o de do mini públic i els embassaments.
c) La zona de domini públic maritimoterrestre.
d) EIs nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats.
e) Els edificis habitables aYllats, els edificis agraris o ramaders en ús, els
jardins i parcs públics, les arees recreatives, les zones d'acampada i els terrenys
esportius.
f) Les pareel'les agrícoles d'hortalissa i fruiters en explotació.
g) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com
a tal per la conselleria competent en materia de caya, mitjanyant resolució publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3.En els suposits contemplats a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de les
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació específica
com a de domini público
En el suposit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els eorresponents
a les últimes edificacions o instal'lacions habitables.
En el suposit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen als deIs
elements relacionats on es trobin instal·lats.
4.Forma part de les zones de seguretat per a la practica de la caya menor amb escopeta
la franja de 100 metres de distancia des dels límits exteriors de les relacionades en el
punt d), de 25 metres deIs del punt a) i 100 metres deIs del punt e) de l'apartat 2 del
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present artiele. Aquestes distancies queden duplicades per a la practica de la cac;:a
major amb cartutxeria metal·lica.
5. Les distancies de seguretat establertes amb caracter general en el punt precedent
queden adaptades amb caracter específic en el següents casos:
a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració
competent en materia de cac;:a, d'acord amb l'article 39 d'aquesta llei.
b) A les zones de seguretat relatives a edificis aYllats o parcel'les d 'hortalissa o
fru'iters, el titular d' aquests edificis o parcel'les podra autoritzar per escrit
l' exercici de la caya quan sigui necessaria per a prevenir perjudicis ocasionats
per les especies cinegetiques, i que no afecti a zones publiques o a tercers. En
cas de que el cayador sigui el propietari o arrendatari, no caldra l' autorització
esmentada.>

8. <Artiele 23. Refugis de fauna.
1. Són refugis de fauna e1s terrenys que quedin sostrets al' aprofitament cinegetic per
motius de caracter biológic, científic o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de
determinades especies de la fauna silvestre.
2. EIs refugis de fauna han de tenir una superficie mínima de 10 hectarees, excepte en
els casos de biótops de caracter singular, especialment zones humides i altres habitats
de caracter relicte.
3. La deelaració es podra fer d'ofici, a iniciativa de l'administració competent en
materia de caya, o a instancia de l'adrninistració competent en protecció d'especie, de
l'administració competent en materia educativa, d'entitats científiques legalment
constitui"des, d'organitzacions no governamentals amb finalitat cinegetica,
mediambiental o educativa, deis ajuntaments o de la propietat. En tots els casos sera
necessaria la conformitat expressa de la propietat excepte quan es tramiti d' ofici per
part de l'administració per raons de conservació de la fauna les quals hauran de
quedar degudament acreditades a l'expedient.
4. La sol, licitud d'iniciació del procediment de declaració de re[ugi de fauna anira
acompanyada de la documentació especificada i exigida reglamentariament.
5. Correspondra a la conselleria competent en materia de cac;:a la instrucció i la
resolució del procediment de deelaració assenyalat, l' expedient del qual es posara de
manifest als interessats així com a l'ajuntament del terme municipal on estigui ubicat
el refugi de fauna a declarar.
6. La gestió deIs refugis de fauna, una vegada hagin estats declarats com a tals,
correspondra a qui n'hagi instat la declaració, amb la conformitat de la propietat, en
les condicions fixades reglamentariament.
7.L'administració competent en materia de caya expedeix la matrícula anual
acreditativa de la condició de refugi de fauna d'un terreny, previ pagament de la taxa
corresponent. Els refugis de fauna deelarats d'ofici per part de l'administració estan
exempts de pagar matrícula anual.>
9. <Article 28. Requisits per al'exercici de la car;a.
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l.Per a l'exercici de la
documents següents:

ca~a

a les Illes Balears, el cac;ador ha d'estar en possessió deIs

a) Llicencia de cac;a valida i vigent, de conformitat amb les detenninacions
d'aquesta llei.
b) Document acreditatiu de la identitatdel cac;ador.
c) En el cas d'utilització d'armes, el permís i la guia de pertinenc;a, de conformitat
amb la legislació específica vigent.
d) En el cas d'utilització d'altres mitjans de cac;a, les autoritzacions pertinents,
d'acord amb les disposicions d'aplicació.
e) Document original o cópia compulsada acreditativa de l'autorització del titular
cinegetic del terreny per a practicar-hi la ca~a, excepte si es va acompanyat per
aquest.
t) Asseguran~a de responsabilitat civil en vigor del cac;ador, en el cas de cac;a amb
arma de foco
g) Qualssevol altres do cuments , permisos i autoritzacions exigibles en virtut de
l' establert a la llei presento
2. El cac;ador ha de portar a sobre, durant l'acció de
relacionada a l'apartat anterior.>

ca~ar,

la documentació

10. <Artiele 29. Llicencies.

1. La llicencia de cac;a de les Illes Balears és el document personal i intransferible la
tinenc;a del qual és necessaria per a practicar la cac;a a l'ambit territorial d'aquesta
comunitat autónoma.
2. EIs imports aplicables per l' expedició de les llicencies i autoritzacions
administratives de cac;a són fixats per la conselleria competent en materia de cac;a i
aprovats de conformitat amb la legislació autonómica en materia de taxes, preus
públics i exaccions reguladores.
3. La conselleria competent en materia de cac;a pot establir l' exigencia de comptar
amb una llicencia o una autorització especial per a cac;ar amb aus de falconeria, fures,
reelam de perdiu masele o de posseir guardes de cans amb finalitats de cac;a.
4. EIs observadors, batedors o secretaris que assisteixin en qualitat de tals, sense
portar armes de cac;a, a arruixos o batudes, no necessiten llicencia de cac;a.
5. La conselleria competent en materia de cac;a expedeix llicencies de cac;a a les
persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, acreditin l' aptitud i els
coneixements a l' efecte necessaris i compleixin els requisits legalment exigits.
Per resolució del conseller competent en materia de cac;a, s'establira el procediment
d'expedició, així com la elassificació de les llicencies de cac;a. En relació amb el
primer, la conselleria competent en materia de cac;a tindra la facultat de delegar
l'expedició de les llicencies en entitats de dret públic representatives d'interessos
socials en materia de cac;a.
5 bis. La llicencia de cac;a ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat de
residencia del titular i habilita per a exercir la cac;a a totes les Illes Balears.
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6. El període de validesa d'aquestes llicencies és d'un any. No obstant aixó, i a petició
del cac;ador, es poden expedir llicencies de fins a tres anys de validesa, fent-ho constar
a la mateixa cartolina.
7. La conselleria competent en materia de cac;a podra establir l'expedició de llicencies
temporals, per a periodes d'un mes, per a ca¡¡:adors no residents. El reconeixement de
l' aptitud d' aquests cac;adors s' establira reglamentariament.
8. EIs peticionaris de llicencies de cac;a que hagin estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativa fermes, com a infractors de la legislació en materia
de cac;a, no poden obtenir o renovar l'esmentada llicencia sense acreditar, previament,
que han complert les penes i satisfet les sancions imposades.
9. Per obtenir la llicencia de cac;a, el menor d'edat major de 14 anys no emancipat, o
de 16 per a la practica de la cac;a major, requereix l'autorització expressa i per escrit
de qui n'ostenti la representació legal, d'acord amb l'establert a l'apartat 3 de l'artiele
6 de la llei present.
10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors de 65 anys estan
exemptes de taxes per a obtenir llicencia de cac;a i altres autoritzacions
administratives, excepció feta de la matrícula anual de vedats i camps d'entrenament
de canso
11. La conselleria competent en materia de cac;a pot establir acords amb d'altres
comunitats autónomes per al reconeixement de la valides a en els seus respectius
territoris de les llicencies de cac;a expedides per qualsevol de les dues
administracions.>

11. <Artiele 30. Proves d'aptitud.
1. Per obtenir la llicencia de cac;a de les Illes Balears, a partir deIs 14 anys, cal un
document d'habilitació que s'obté mitjanc;ant la superació de les proves que acreditin
la possessió deIs coneixements necessaris per exercir la cac;a a les Illes Balears.
2. Correspon al' Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
determinar reglamentariament el temari i tipus de proves, que versaran sobre el
coneixement de la normativa cinegetica, modalitats i arts materials utilitzades per
exercir la cac;a, distinció de les diverses especies animals, mesures de seguretat i
educació cinegetica, sense perjudici d'altres materies.
3. Correspon als consells insulars la convocatória i realització de les proves, la
realització de cursets si s'escau, i l'expedició del document d'habilitació als
interessats que les hagin superat i compleixin la resta de requisits normativament
exigibles.
4. L' Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pot establir acords
amb altres comunitats autónomes per al reconeixement mutu de la validesa del
document d'habilitació, així com fitxar reglamentariament criteris de convergencia,
períodes transitoris i altres excepcions a l'examen previst en el punt 1 d'aquest artiele,
així com cursets de formació dirigits a la superació de l' examen, i la seva realització
per part d'entitats públiques i privades.
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5. Els titulars d'un mínim de llicencies de caya per dos anys en els cinc darrers previs
al' entrada en vigor del reglament amb la determinació del temari previst en punt 2
d'aquest artiele, queden exempts de les proves previstes en el present artiele.
6. Els infractors sancionats per faltes molt greus previste s en aquesta llei han de
. passar per les proves d'aptitud per a poder obtenir nova llicencia de caya.>
12. <Artiele 31. Autoritzacions per ca~ar.
1. Per a exercir la caya en els terrenys cinegetics de les Illes Balears és necessari
disposar d'autorització, expressa i per escrit, atorgada pels seus titular s cinegetics,
ajustada al corresponent pla tecnic i a les disposicions vigents que li siguin
d'aplicació, excepte si es practica en companyia del propi titular.
2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el seu titular per a exercir
la caya sota les condicions fixades a la mateixa autorització i al pla tecnic de caya
corresponent.
3. Tot i l'expressat en el punt anterior, en els vedats privats de caya un cayador
autoritzat pel titular podra cayar amb un cayador acompanyant si així ho faculta
expressament l'autorització expedida pel titular.
4. Les autoritzacions per a cayar en els terrenys cinegetics, que han de ser emeses en
model normalitzat per resolució de l'administració competent en materia de caya, es
classifiquen en els tipus següents:
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor
deIs membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser substituldes per un
carnet identificatiu del soci, amb notificació previa per part de la societat de cayadors
al soci i a l'administració competent dels continguits de l'autorització per a la
temporada de caya en questió
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de caya
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla tecnic.
c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes autoritzacions són emeses per
temporada de caya.
d) Autoritzacions a cayadors convidats. Són esteses pel titular cinegetic del vedat per
una sola jornada de caya.
e) Autoritzacions a rol acompanyat. S'ajusten al previst en el punt 3 d'aquest artiele.
5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s'ajustin a les previsions del present
article i a les previsions aprovades al pla tecnic del vedat, així com les que siguin
esteses sense haver satisfet la matrícula anual del vedat.>
13. <Artiele 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars

1.Queden prohibits els següents tipus d'armes per a l'exercici de la caya:
a) Armes automatiques o semiautomatiques que contenguin en el seu interior, durant
l'exercici de la caya, més de dos cartutxos.
b) Armes d'aire comprimit.
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e) Armes que disparin dards tranquU·lizants.
d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular.
e) QualsevoJ altre tipus d armes que reglamentariament es determini.
2. Queda prohibit, en relació amb les l11unicions per al' exercici de la caya, el següent:
a) La tinenr;a i la utilització de munició de plom durant l'exercici de la car;a a les
zones humides. S' entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la
vegetació sigui la propia d'aquestes zones.
b) L' abandonament en el medi de cartutxos usats, que han de ser recoUits després de
cada seqüencia de tiro
c) Altres municions que reglamentariament es determinin.
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per al' exercici de la cac;a:
a) Silenciadors.
b) Mitjans d'iHuminació de blancs.
c) Visors nocturns.
d)Altres dispositius que reglamentariament es determinin.>
14. <Artiele 38. Prohibicions de carikter general
Amb caracter general queda prohibit:
1. Cac;ar aus en epoca de nidificació, reproducció i cria, així com durant el seu trajecte
vers els llocs de cria en el cas d'especies migratories, sense perjudici de les
excepcions previste s a la Uei presento
2. Cayar en epoca de veda, en dia no habil o en terrenys no cinegetics.
3. Cayar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja
hora després que s 'hagi post, llevat de la caya del tord, que podra iniciar-se una hora
abans de la sortida del sol.
4. Cayar en els anomenats dies de fortuna és a dir en aquells dies en els quals com a
conseqüencia d'incendis, epizooties, inundacions, sequeres o d'altres causes, els
animals es veuen privats de les seves facultats de defensa o obligats a concentrar-se en
determinats llocs.
5. Cac;ar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes es redueixi la
visibilitat de forma tal que es vegi minvada la possibilitat de defensa de les peces de
caya o pugui resultar perillós per a les persones o per als béns. En tot cas, es prohibeix
cayar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres.
6. Cac;ar servint-se d'animals o vehieles de qualsevol tipus com a mitjans d'ocultació
o aproximació a les peces de caya.
7. Cayar seguint altres cayadors a menys de 100 metres, fora deIs terrenys cinegetics
en els quals tingui lloc un arruix.
8. Cayar en els refugis de fauna, excepte l'establert a l'article 39.
9. Cayar o autoritzar aquesta practica a terrenys cinegetics sense pla tecnic vigent o
sense satisfer l'import de la matrícula anual del vedat.
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10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per a cavar a terrenys cinegetics
degudament senyalitzats, sense estar en possessió de l'autorització necessaria.
11. Portar armes de cac;a desenfundades o disposades per al seu ús quan es circuli pel
camp en epoca de veda, sense tenir l' autorització competent.
12. Cac;ar sense haver complit les edats previstes a la lIei per a les distintes modalitats
o les condicions d'acompanyament establertes a l'artiele 6.
13. Cac;ar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la a sobre.
14. Cayar o transportar especies protegides o peces de caya l' edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els lega1ment permesos, o sense
complir els requisits reglamentaris.
15. Cac;ar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions que la r.egulen.
16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l'alteració de vivers o nius, caus i altres
lIocs de cria o refugi d' especies cinegetiques, així com la recollida i la retenció de les
cries i els seus ous, tot i estar buits, i la seva circulació i venda, excepte amb
autorització especial de la conselleria competent en materia de cava.
17. Realitzar qualsevol practica que tendeixi a arruixar, atreure o espantar la caya
existent en terrenys aliens.
18. Disparar als coloms en contra de les disposicions reglamentaries que regulin la
seva caya i, en especial, als missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les
marques reglamentaries visibles.
19. Mantenir oberts els colomers en les epoques que reglamentariament es determinin.
20. Cac;ar en les abeurades habituals o en els llepolidors i punts d'alimentació
artificial de les especies cinegetiques i els posadors corresponents en un radi de 3 O
metres.
21. Incomplir les condicions d'una autorització administrativa relativa a qualsevol de
les activitats regulades en la llei present.
22. Disparar a zones de seguretat sense l' autorització excepcional que, per causa
justificada, pugui expedir la conselleria competent en materia de cac;a.
23. Cayar amb cans o altres animals que no estiguin degudament identificats d'acord
amb la normativa vigent.
24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la protecció, el foment, la gestió i
l'ordenat aprofitament de les especies objecte d'activitat cinegetica.
25. Introduir en el medi natural especies al'loctones o animals en condicions
genetiques o sanitaries que puguin posar en risc l'estat de la fa lila insular.
26. Cac;ar en estat d'embriaguesa o sota els efectes de substancies estupefaents.
27. Incomplir qualsevol altre precepte o limitació d aquesta lleí o que per al seu
desenvolupament es fixi reglamentariament.>
15. <Artiele 45. Protecció deis cultius
1. La conselleria competent en materia de caya pot dictar les mesures necessaries
perque, quan es presentin determinades circumstancies d'ordre agrícola o
meteorologic, es condicioni, prohibeixi o intensifiqui la practica de la caya a fi
d'assegurar la protecció adequada deIs cultius que puguin resultar afectats.
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2. Als predis en els quals estiguin segades les collites, encara que els feixos o les
gavelles es trobin al terreny, es perrnet cayar les diferents especies d'acord amb les
vedes o condicions que per a cada una es determini; pero queda prohibit trepitjar o
canviar els feixos o les gavelles dell10c on estiguin
col·locats.
3. En el suposit que la producció agrícola, ramadera o forestal d 'una finca es vegi
perjudicada per les peces de caya, la conselleria competent en materia de caya, a
instancia de part, ha de fer-ne una avaluació de les circumstancies, així com de les
seves repercussions, i de conforrnitat amb el disposat a l'artiele 39 pot autoritzar al
titular del vedat, o al propietari o l' agricultor amb coneixenya del titular del vedat, a
adoptar mesures extraordim\ries de caracter cinegetic per al control de l' especie o les
especies que ocasionin aquests perjudicis.>
16. <Article 50. Responsabilitat per danys
1.La responsabilitat per danys ocasionats pels animals de caya queda limitada als
casos que no es puguin imputar a culpa o negligencia del perjudicat, ni a forya major,
d'acord amb la legislació en materia civil i de trzmsit.
2. Els titulars d'aprofitaments cinegetics són responsables deIs danys material s
generats als cultius i l'arbrat per les peces de caya dins els seus terrenys i colindants,
sempre que els danys fossin evitables mitjanyant l'aplicació del corresponent pla
tecnic de caya aprovat o autoritzacions de control d'especies. Subsidiariament, en són
responsables els propietaris deIs terrenys, amb l'excepció d'aquells casos en els quals
la causa del dany és deguda a un tercer, alie als anteriors. En el cas de zones de caya
controlada, si la conselleria competent en materia de caya n'ha cedit l'aprofitament
cinegetic a una societat de cayadors, en respondra aquesta i, subsidiariament, la
conselleria competent en materia de caya.
3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats s'ajusten a les
prescripcions de la legislació civil ordinaria, així com al dret de repetició en els casos
de responsabilitat solidaria, quan es tracta de vedats constitu'its per associació.
4. L'administració responsable deIs espais natural s protegits on sigui prohibida la caya
i els titular s de la gestió deIs refugis de fauna, responen deIs danys material s generats
per les peces de caya procedents d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i forestals.
5. Tot cayador és obligat a indemnitzar els danys personals o materials que causi
directament amb motiu de l'exercici de la caya, excepte quan el fet sigui degut
únicament a culpa o negligencia del perjudicat o a forya major.
6. En el cas de danys al' agricultura, el perjudicat els ha de comunicar amb caracter
immediat a la conselleria competent en materia de caya, la qual els peritara en
presencia deIs possibles responsables. L'acta quedara a disposició de les dues parts,
per al procediment civil que se'n pugui derivar.>
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17. <Artiele 54. Comissió de Ca(fa Major i Homologació de trofeus
l.La Comissió de Caya Major i Homologació de Trofeus és un organ coHegiat amb
participació social, adscrit al departament competent en materia de caya del Consell
de Mallorca, la funció del qual és fomentar la caya de cabra salvatge mallorquina i
homologar els trofeus d'aquesta varietat, i d'altres que li siguin sotmesos amb aquest
objectiu.
2. La seva composició i el seu reglm de funcionament seran els que determini
reglamentariament el conseller competent del Consell de Mallorca. La resta de
consells insulars hi podran designar un vocal.>
18. <Artiele 56. Autoritats competents i personal coz.zaborador

1. Les autoritats competents en materia de policia i vigilancia de caya tenen
l'obligació de vetllar pel compliment efectiu deIs preceptes de la llei present, de les
disposicions que la desenvolupin i de la resta de la normativa aplicable en materia
cinegetica, de denunciar les infraccions de que tinguin coneixement, així com de
procedir al comÍs de les peces de caya i deIs mitjans de caya utilitzats per a la seva
comissió.
2. Les funcions de vigilancia, inspecció i control de l' activitat cinegetica
a les Illes Balears corresponen al' administració competent en materia de caya,
mitjanyant els seus agents de medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a
auxiliars deIs primers, sense perjudici de les competencies que corresponen als cossos
i a les forces de seguretat.
3.La conselleria competent en materia de caya pot habilitar per a aquestes funcions, a
proposta de les respective s administracions, personal funcionari deIs ajuntaments o
deIs consells insulars, que acrediti una formació específica en materia cinegetica, en
els termes establerts reglamentariament.
4.Igualment, poden ser habilitats, per a col, laborar amb el personal enumerat en els
apartats anteriors, zeladors privats de caya, zeladors federatius de caya, així com
qualsevol altre personal de vigilancia de caya i protecció de la natura, degudament
acreditat, d'acord amb la seva legislació específica i amb les prescripcions d'aquesta
llei. Aquests zeladors no tenen la condició d'agents d'autoritat, i la seva competencia
es limita a l'ambit deIs terrenys en els quals estiguin habilitats.
5. AIs efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'agents de l'autoritat els grups
inelosos als apartats 2 i 3 anteriors.
6. En les denúncies formulades contra els presumptes infractors, les deelaracions deIs
agents de l'autoritat tenen valor probatori en el seu ambit d'actuació, sense perjudici
de les pro ves que en la seva propia defensa puguin assenyalar o aportar els
denunciats.
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7. Els agents de l'autoritat i els seus auxiliars, en l'exercici de les seves funcions de
vigilancia, inspecció i control i en el seu ambit territorial d' actuació, poden identificar
els practicants de les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret
d'accés a tot tipus de telTenys rural s, cinegetics o no cinegetics, tant tancats com
oberts, sense avís previ, així com a les instal·lacions, recintes tancats, vehicles,
recipients i qualsevol altre element relacionat amb les materies regul&des en aquesta
llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de la seva tasca. En el cas
del domicili, l'accés es portara a terme d'acord amb la legislació penal processal.>
19. <Artiele 67. Graduació de sancions

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte els següents elements:
a) Nocturnitat, excepte en els casos en que de confonnitat amb el que disposa la llei
presel1t sigui constitutiva per si mateixa d injj·acció administrativa.
b) Cac;a en temps de veda, excepte en els casos en que de conformitat amb el que
disposa la llei present, sigui constitutiva per si mateixa d iuD·acció administrativa.
c) Concurrencia d'infraccions.
d) Dany o perill causat a les especies silvestres o als seus habitats i el seu grau de
reversibilitat.
e) Intencionalitat.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ánim de lucre iHícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per a cometre la infracció i la realització d'actes amb
l'objecte d'ocultar el seu descobriment.
i) Resistencia a l'autoritat.
j) Ostentació de carrec o fundó que obligui afer complir els preceptes d'aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.
1) Naturalesa i volum deIs mitjans emprats per a cometre la infracció, així com el
nombre de peces capturades, introduYdes o amollades.
m) Transcendencia social.
n) Penediment espontani.
o) Col·laboració amb les autoritats per evitar mals majors.
p) Reparació del dany causat abans de l'obertura de l'expedient.
2. En el cas de reincidencia, l'import de la sanció que correspongui imposar
s'incrementa en un 50 per cent de la seva quantia i, si es reincideix dues o més
vegades, l'increment és del cent per cent. Es considerara reincident al cayador que
cometi una infracció en materia de caya havent estat sancionat en ferme per una
infracció previa en la mateixa materia, i la sanció no hagi prescrito
3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions, s'imposara la sanció
que correspongui a la infracció de major gravetat en la meÍtat superior de la seva
quantia o en grau maxim en cas de reincidencia, estimant-se la concurrencia amb les
altres infraccions com un element a considerar en la graduació de la sanció a imposar.
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Quan en la comissió de la infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui
possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran de forma
solidaria de les infraccions que hagin comes i de les sancions i indemnitzacions que,
en el seu cas, s'imposin.>
20. <Article 70. Comissos
1. Tota infracció a la llei present suposa el comís de les peces vives o mortes que
fossin ocupades, així com de totes les armes, les arts material s, els miijans o els
animals vius que de forma iHícita han servit per a cometre el fet constitutiu
d'infracció, sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 del present article.
2.En el cas d'ocupació de pe'(a viva, l'agent o 1'auxiliar d'agent denunciant l'ha
d'alliberar en el seu medio
3. En el cas d'ocupació de pe'(a morta i aprofitable, l'agent o l'auxiliar d'agent
denunciant l'ha de lliurar a un centre benefic, mitjan'(ant rebut que s'ha d'incorporar a
l' expedient.
4. Tractant-se de cans, fures, aus de falconeria, reclams de perdiu o altres animal s
similars, el comí s se sotmet al regim exposat a continuació:
a)EIs cans utilitzats per a cometre una infracció de ca'(a podran ser decomissats i
disposats en una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les
nOlmes següents:
a.1. El reseat deIs cans exigira l'ingrés previ de 200 euros per unitat a favor de la
comunitat autonoma de les Illes Balears, sense perjudici de l'obligació addicional del
propietari d'abonar al centre d'acollida l'import del cost de manteniment deIs animals.
a.2. Transcorregut el terrnini de dos mesos des de la notificació de la resolució
administrativa corresponent sense que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran
a una entitat d'acollida d'animals oficial o concertada, o podran ser sacrificats.
a.3. En els casos en que per motius de for'(a major o impossibilitat material no es
pugui procedir al comís deIs cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor
en qualitat de diposit, el qual es documentara mitjan'(ant rebut que s'adjuntara a la
denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de eorrespondre per la comissió de la
infracció s'incrementara en 200 euros per animal utilitzat en la infracció.
b) En aquells suposits d'utilització de fures, aus de falconeria, reclam de perdiu o
altres animals similars com a mitja per cometre una infracció administrativa, els
animals podran quedar en diposit del presumpte infractor, el qual es documentara
mitjanyant rebut que s'adjuntara a la denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s'incrementara en 120 euros per animal
utilitzat. Si els animals tenen un origen iHegal, l' expedient resoldra el seu comís
definitiu i establira la destinaeió que se'ls donara.
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5. Quan les arts materíals o els mitjans utilitzats per cometre la ínfracció són d'ús
iHegal o excepcional seran destruIts o cedits a entitats científiques que en puguin fer
ús legal, un cop han servit com a prova de la denúncia i la resolució de l'expedient
sancionador és ferma.
6. En les resolucions deIs expedients sancionadors es decidid sobre la destinació deIs
comissos, acordant-se la seva destrucció, alienació o devolució als seus propietaris, en
funció de les característiques d'aquests i de les circumstancies de la infracció.>
21. <Al1ic1e 71. Retirada i devolució d'armes
l. EIs agents de l' autoritat han de procedir a la retirada de les armes quan hagin servit
per cometre la infracció i donaran rebut de la c1asse, la marca, el número i el Uoc on
es dipositin.
2. La negativa a lliurar Parma, quan el presumpte infractor en sigui requerít, dóna I10c
a denúncia davant el jutjat competent, als efectes establerts a la legislació penal.
3. Les armes, si són de tinenya lícita, han de ser retornades d'acord amb els suposits
següents:
a) Quan la resolució recaiguda a l'expedient sigui absolutoria o quan s'acordi el
sobrese'iment o arxiu d'aquest. En qualsevol d'aquests casos, la devolució és
gratuIta.
b) Quan s'hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible
indemnització, en els suposits d'infracció. La devolució efectiva de l'arma és
gratuIta en els suposits d'infracció lleu; en canvi requereix el rescat per part de
l'infractor en la quantia de 100 euros, en els suposits d'infracció greu o molt
greu.
No obstant aixo, l'instructor de l'expedient pot acordar, una vegada dictada la
proposta de resolució, la devolució de l'arma si el presumpte infractor satisfa la
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l'import total de la sanció i la
indemnització proposades.
4. A les armes decomissades no recuperades pels seus propietaris, se'ls dóna la
destinació establerta a la legislació de 1'Estat en la materia.
5. AIs efectes d'agilitzar la tramitació deIs expedients sancionadors i la devolució deIs
decomisos si s'escau, en el cas de no reincidents, una vegada iniciat l'expedient,
l'administració competent en materia de caya podra efectuar la devolució de l'arma
una vegada l'interessat hagi satisfet un rescat no retomable de 300€ per cada arma,
sempre que no existeixin indicis d'infraccións molt greus. L'impagament per part de
l'infractor dins el període voluntari de la sanció imposada suposara el nou decomís de
l' arma, que no sera retornada fins al tancament de l' expedient.>
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22. <Artic1e 74. Infraccions greus
Són infraccions greus les contravencions als artic1es corresponents d'aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
1. Ca<;ar en epoca de veda.
2. Ca<;ar amb procediments prohibits que no tinguin canlcter massiu o no selectiu.
3. Ca<;ar o destruir especies protegides no amena<;ades.
4. Ca<;ar sense tenir llicencia de ca<;a.
5. Ca<;ar sense tenir contractada i vigent l'asseguran<;a obligatoria de responsabilitat
civil del ca<;ador.
6. Anellar o destorbar la nidificació d'especies amena<;ades sense autorització.
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegetica d'un terreny cinegetic.
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització deIs terrenys cil1egetics, d'acord
amb l' establert reglamentariament, si aquest incompliment afecta drets de tercers o
l' ordenat aprofitament de la cac;a.
9. Cac;ar o autoritzar la ca<;a sense tenir aprovat el corresponent pla tecnic de ca<;a o
no haver-ne satisfet la matrícula anual.
10. Incomplir les normes contingudes en el pla tecnic de cac;a d'un terreny cinegetic,
si aquest incompliment afecta drets de tercer s o l'ordenat aprofitament de la ca<;a.
11. Ca<;ar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la ca<;a a un terreny no
cinegetic o a un terreny cinegetic sense tenir l'autorització del titular.
12. Impedir l'entrada als terrenys cinegetics, impedir o dificultar les inspeccions o les
actuacions deIs agents de l' autoritat o dels seus auxiliars, en l' exercici de les seves
funcions.
13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals d'ordenació cinegetica.
14. Practicar l'arruix de perdius en terrenys de zones de ca<;a controlada, vedats
socials o vedats públics.
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de ca<;a mortes en temps de veda, sense
poder-ne acreditar la seva procedencia legítima o incomplint les condicions
establertes en aquesta llei, si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.
16. Transportar i comercialitzar peces de cac;a que no pertanyin a les especies
cinegetiques dec1arades comerciables, si el valor comercial d'aquestes supera els 100
euros.
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de cac;a vives, inc1osos els ous
d'ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i
superior a 100,00 euros, o comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de cac;a no
ajustades a la normativa vigent.
18. Incomplir les condicions administratives de les granges cinegetiques, si el fet no
esta tipificat com a infracció molt greu.
19. Sol'licitar o posseir llicencia de cac;a, o altres autoritzacions per a la practica de les
diferent modalitats, estant inhabilitat per sentencia judicial o resolució administrativa
ferma o sol'licitar-Ia sense complir una sanció anterior per infracció a la normativa
cinegetica.
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20. Cavar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus, automobils i embarcacions,
com a llocs des d'on disparar.
21. Cavar amb arma de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de substancies
estupefaents.
22. No declarar, per part deIs titulars, una epizootia o zoonosi en els terrenys
cinegetics o incomplir les normes que es dec1arin obligatories per al seu control.
23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans de caya preparats per
al seu ús sense estar-hi autoritzat.
24. Atreure o arruixar la caya d'altri.
25. Cavar a abeurada o a llepolidors.
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques reglamentaris de mitjans o
animals de caya.
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin arribar els projectils.
28. No buidar l'arma en aproximar-se al cayador un agent de l'autoritat o els seus
auxiliars.
29. Cavar en els anomenats dies de fortuna.
30. Cavar coloms missatgers o domestics, portadors de marques visibles.
31. Cavar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor d' edat no acompanyat.
En aquest suposit la responsabilitat recau en l'acompanyant, si n'hi ha, o el
responsable legal del menor.
32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci amb arma de foc,
essent-ne el responsable.
33. Falsejar dades personals en la sol'licitud de llicencia de cava o d'autorització
reglamentaria.
34. Capturar o recoHectar ous o cries d'especies cinegetiques o posseir-Ios sense
poder-ne justificar la seva procedencia, no essent infracció molt greu.
35. Cavar servint-se d'animals, cavalleries, carros, remolcs o qualsevol altra c1asse de
vehic1es com a mitjans d'ocultació.
36. Cavar sense autorització aus en epoca de nidificació, reproducció o cria o durant el
seu trajecte vers els llocs de cria en el cas de les migratories.
37. Cavar o transportar especies protegides o peces de caya l' edat o el sexe de les
quals, en cas que siguin notoris, no concordin amb els legalment permesos o no
compleixin els requisits reglamentaris.
38. Cavar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida del sol i mitja
hora després de la seva posta, o una hora abans de la sortida del sol i mitja hora
després que s 'hagi posat en el cas del tordo
39. Cavar sense complir les mesures de seguretat aplicables a l'exercici de les
diferents modalitats de cava per a una protecció adient de la integritat fisica deIs
participants o de tercers.
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres llocs de cria o refugi
d'especies cinegetiques.
41. Cavar essent agent de l'autoritat durant l'exercici de les seves funcions, excepte en
els suposits prevists en aquesta llei.
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions reguladores de les diferents
modalitats de caya penneses o exercir qualsevol modalitat de caya no reconeguda en
aquesta llei.
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43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions excepcional s o
incomplir les condicions contingudes en aquestes.
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla cinegetic.
45. Practicar la ca((a amb qualsevol tipus d'anna per part d'observadors, batedors o
secretaris, que assisteixin en qualitat de tals a arruixos de perdiu.
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lIeu, havent estat sancionat dues
vegades en els darrers dos anys per infraccions a aquesta llei.
47. Incomplir, en més del doble, del nombre maxim de captures previstes a l'ordre
anual de vedes.
48. Tenir el cans de caya en condicions inadequades segons preveu la normativa
sectorial vigent. >
23. <Artiele 75. Infraccions lleus
Són infraccions lleus les contravencions als artieles corresponents d'aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
1. Cac;ar especies no autoritzades, no específicament protegides.
2. Cac;ar en dia no habil en epoca habil de cac;a.
3. Incomplir la normativa d'un pla tecnic, vedat social o terreny de cac;a controlada,
en aspectes que no afectin els drets de tercers o l' abundancia de la caya.
4. Mantenir amb negligencia lleu la senyalització o el compliment del pla tecnic d'un
terreny cinegetic, sense incomplir la resolució anual de vedes.
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió dels refugis de fauna.
6. Incomplir la normativa de l'ordre o la resolució anual de vedes, en els maxims
diaris de captures que s 'hi estableixin.
7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria competent en materia
de cac;a o del titular d 'un terreny cinegetic, regulada a la llei presento
8. Expedir, per part del titular cinegetic, autoritzacions que no compleixin el que
reglamentariament estigui establert o en contradicció amb el pla tecnic del vedat
corresponent.
9. Impedir cobrar la cac;a en un terreny al cac;ador que hi tingui dret.
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar o posseir munició de
plom a zones humides.
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de veda, fora de camps
d'entrenament o en qualsevol epoca en terrenys cinegetics o refugis de fauna, sense
autorització del titular.
12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el registre, la
identificació i la vacunació de canso
13. Portar l'arma preparada per al seu ús, amb munició a la re camera o al carregador,
dins una zona de seguretat.
14. Cac;ar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la influencia de
substancies estupefaents.
15. N o presentar la memoria anual o la documentació del pla tecnic o del refugi de
fauna en els terminis reglamentariament establerts.
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16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici de les especies
silvestres.
17. Anellar especies no amena<;:ades sense autorització, amb marques no homologades
o incomplint les condicions amb que s'autoritzi aquesta activitat.
18. Ca<;:ar amb mitj ans autoritzables, sense precinte quan sigui obligatori o sensc
posseir o portar la documentació preceptiva, essent-ne titular.
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció deIs cultius.
20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o d'un animal marcat.
21. Ca<;:ar sense portar a sobre la documentació preceptiva, essent-ne titular.
22. Posseir arts il-legals o animal s de caya (fures, aus de falconeria o perdius de
reelam) sense la preceptiva autorització o incomplint les condicions fixades en
aquesta.
23. Cayar coloms domestics no marcats, de color distint als salvatges.
24. Posseir o transportar peces de caya en condicions irregulars quan no constitueixi
infracció greu o molt greu.
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehieles de qualsevol tipus,
aeronaus, automobils i embarcacions.
26. Incomplir les condicions d'una autorització de ca<;:a científica o de control d'una
especie.
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les prohibicions
establertes en aquesta Hei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
28. Ca<;:ar amb la llicencia de ca<;:a caducada en un període no superior als dos mesos.
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb gabies trampa,
quan d'aquest incompliment s'en derivi la mort de l'animal capturat o el seu dany
injustificat.
30. Inelomplir l'establert a la resolució anual de vedes i a la normativa de
desenvolupen d' aquesta Hei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.
Les sancions corresponents a infraccions en aplicació deIs apartats 2 i 6 d'aquest
artiele es fixaran dins del ten; superior de la quantia establerta.>
24. <Artiele 76. Quantia de les sancions de cac;a i inhabilitació per punts
1. Per la comissió de les infraccions de caya tipificades a la llei present s'imposen les
sancions següents:
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la llicencia de
ca<;:a, així com inhabilitació per obtenir-la durant un termini de fins a dos anys.
c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la llicencia de
ca<;:a, així com inhabilitació per obtenir-Ia durant un termini compres entre dos i
quatre anys.
2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de sentencia judicial o
resolució administrativa ferma, per la comissió de dues o més infraccions molt greus
en el termini de tres anys, suposa l'anul-lació de la llicencia de caya i requereix, per a
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obtenir-la de nou, transcorregut el termini previst a l'apartat 1.c) d'aquest article, la
superació de les proves d'aptitud previstes a l'article 30 de la llei present.
3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt greus imputables als
titulars cinegetics, poden dur aparellades les següents sancions accessories:
a) Anul'lació del vedat.
b) Perdua del certificat de qualitat previst a l'article 12.9.
e) Suspensió de 1 activitat cinegetica per un termini maxim d'un any o dmant un
termini compres entre dos i quatre anys, segons es tracti d'infraccions greus o molt
greus, respectivament.
La suspensió de l' activitat cinegetica pot consistir en qualsevol
mesures: inhabilitació temporal per comercialitzar peces de cac;a;
resolució administrativa del vedat, així com de les autoritzacions
concedits; cloenda temporal d'instal-lacions quan es tracti de granges

de les següents
suspensió de la
o deIs permisos
cinegetiques.

4. L'obertma d'expedient per la captma o la mort d'especies catalogades com a
amenac;ades implica la retirada preventiva de la llicencia de cac;a, en tant es resol el
procediment iniciat.
5. La retirada de llicencia de cac;a, preventiva o ferma, s 'ha de comunicar a la
Delegació del Govern, als efectes pertinents en relació amb l' autorització governativa
de tinenc;a d'armes.
6. Les sancions s'han d'inscriure al Registre d'infractors i comunicar, en el seu cas, a
les autoritats cinegetiques de la comunitat autonoma on resideixi 1'infractor, als
efectes pertinents en relació amb la renovació de la llicencia.
7. EIs Consells Insulars, per via reglamentaria, podran establir un sistema de
penalització per punts per a la retirada de la llicencia de cac;a i per als terminis
d'inhabilitació per a obtenir-Ia, en relació a les infraccions tipificades en la llei
present.>
25. <Artiele 79. Peces de pesca fluvial

1.Són espeCIes objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren peces de pesca
fluvial, les deelarades reglamentariament a tal efecte per la conselleria competent en
materia de pesca fluvial.
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui el titular
competent en materia de pesca fluvial. EIs exemplars que no hi arribin han de ser
retornats immediatament a l'aigua després de la seva captura, a ser possible vius.
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La mida deIs peixos i crustacis és la definida en l' artiele 5 del Reglament CEE
3094/86, de 7 d'octubre.>
26. <Artiele 87. Llicencies
l. La llicencia de pesca fluvial de les Illes Balears és el document personal i
intransferible la tinens:a del qual és necessaria per a practicar la pesca fluvial a l'ambit
tenitorial d'aquesta comunitat autonoma.
2. La conselleria competent en materia de pesca fluvial expedeix llicencies de pesca
fluvial a les persones que, no estant inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin
els requisits legalment exigits. Reglamentariament s' establira el procediment
d'expedició, així com la elassificació de les llicencies de pesca fluvial.
3. EIs imports aplicables per a l'expedició de les llicencies i els permisos de pesca
fluvial són fixats per la conselleria competent en materia de pesca fluvial i aprovats de
conformitat amb la legislació autonomica en materia de taxes, preus públics i
exaccions reguladores.
4.EI període de validesa d'aquestes llicencies és d'un any.
5. EIs peticionaris de llicencies de pesca que han estat sancionats per sentencia
judicial o resolució administrativa fermes com a infractors de la legislació en materia
de pesca fluvial, no poden obtenir ni renovar l'esmentada llicencia sense haver
complert les penes o satisfet les sancions imposades.
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65 anys o menors
de 14, estan exemptes de la taxa per a l'obtenció de la llicencia de pesca fluvial i deIs
permisos administratius per a la seva practica.
7. La conselleria competent en materia de pesca fluvial pot establir acords amb
d'altres comunitats autonomes per al reconeixement mutu de la validesa de les
llicencies de pesca fluvial expedides per ambdues administracions.>
27. <Artiele 90. Procediments prohibits per la captura d'animals de pesca
1. Amb caracter general, queda prohibida la tinens:a, la utilització i la comercialització
de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o la mort deIs animal s
de pesca, en particular els verins o les trampes, així com de tots aquells que puguin
causar localment la desaparició de les poblacions d'una especie.
2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura d'animals de pesca
fluvial:
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a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les destinad es
exelusivament a la captura de l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta
en el cas de professionals.
b) Aparells electrocutants o paralitzants, fonts Iluminoses artificials, substc'mcies
toxiques, paralitzants, tranquil-litzants, desoxigenants, atractius o repulsius, així com
els explosius.
c) Qualsevol procediment que impliqui la instaHació d'obstaeles o barreres de fusta,
pedra, malles o qualsevol altre material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de
facilitar la pesca, amb les excepcions establertes en aquesta llei. Han de ser destrults
els existents en l'actualitat, sense que pugui al· legar-se cap dret sobre aquests, donat el
canicter abusiu que revesteixen. S'exceptuen d'aquesta disposició els corral s existents
al' Albufera des Grau, pel seu valor etnologic, sense que es pugui pescar a les seves
boques o al seu interior.
d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, raUs, m::migues, palangres, robadores i
llences.
e) EIs peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per
a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerira autorització de la conselleria
competent en materia de pesca fluvial.
f) La practica de la pesca subaquatica en aigües insulars.>
28. <Artiele 92. Ús de la canya
1. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot utílitzar-ne alhora més
de dues i sempre que es trobin a l'abast de la seva ma. S'entén a l'abast de la ma quan
la separació entre elles sigui inferior a dos metres.
2.EI nombre maxim d'hams per ginya és de tres.
3.Com a elements auxiliars, únicament s'autoritza l'ús del salabre i de ganxo per a
l'extracció de peixos, i de vivers per mantenir els peixos vius.>

29. <Artiele 105. Epoques
1. Es prohibeix pescar durant l' epoca de veda a tates les aigües insulars de les Illes
Balears, que sera la que s' estableixi reglament<lriament per a cada especie o grup
d'especies.
2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, s'autoritza la pesca durant tot l'any de
les especies que no siguin objecte de vedes, excepció feta de les establertes per
especies marines que penetren a les aigües insulars, fixades per la Conselleria
d' Agricultura i Pesca, que s'hi han d'aplicar igualment.>
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30. <Atticle 106. Distcmcies

l. Quan es tracti de la pesca amb canya, s 'ha de respectar entre els pescadors una
distancia de 10 metres com a regla general, a no ser que els pescadors implicats
estiguin d'acord en reduir aquesta distancia. L'administració competent en materia de
pesca fluvial pot ampliar aquesta distancia en les localitats i en les epoques on sigui
convenient, per motius de conservació.
2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als passos i a les comportes, i
a una distancia menor de 20 metres d'aquests, llevat d'autorització concedida per la
conselleria competent en materia de pesca fluvial, on es fixin els trams que
comprenen l'esmentada autorització.>
Article segon. IncOlporació d'un nou article a 1'articulat de la Llei 6/2006, de 12
d'abril, balear de cat;a i pescajluvial.
<Miele 113. Del procediment sancionador
Sera d'aplicació en materia de pesca fluvial el disposat en materia sancionadora a la
secció primera, segona i tercera del capítol X d'aquesta llei, tenint en compte
l'especial aplicació en la materia de pesca fluvial. >

Article tercer. Modificació de les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de
12 d 'abril, balear de cat;a i pesca jluvia.
Les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de cac;a i pesca
fluvial, que a continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix:
1. <Disposició addicional segona.
Sense contingut>
2. <Disposició transitoria setena. Llicencies
Les llicencies de cac;a i de pesca fluvial atorgades amb anterioritat al' entrada en vigor
de la llei present, mantenen la seva validesa fins a la data d'acabament del seu període
de vigencia.>
Disposició addicional primera.
EIs refugis de fauna existents previament a l'entrada en vigor d'aquesta llei
procediran a ser matriculats d'ofici per part de l'administració competent en materia
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de caya. El tnlmit d'ofici no eximeix als titulars del pagament de la corresponent taxa
de matrícula anual i altres taxes si n'és el caso
Disposició addicional segona.

Els vedats i els refugis de fatma creats amb data previa a l'entrada en vigor d'aquesta
llei, així com els que en resultin d'aquests per segregació sempre que conservin la
mateixa matrícula, no han d' ajustar-se als mínims de superfície establerts en els
articles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No obstant aquest fet, quan com.a
conseqüencia de segregacíons posteriors al' entrada en vigor d' aquesta llei un vedat' o
refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. sera donat de baixa d'ofici.
Disposició addicional tercera.

En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments normatius prevists en l'article
85 d'aquesta llei, l'administració competent en materia de pesca fluvial resoldra per a
cada vedat de pesca fluvial les regulacions corresponents per prevenir l' aprofitament
amb abús i desordre de les especies aquícoles existents, i ho notificara al titular.
Disposició addicional quarta. Exempcions i bonificacions

Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes pels tramits
relatius als terrenys cinegetics i refugis de fauna, quan en siguin els titulars o n'instin
el tramit d'oficí. Els menors de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa relativa
a l'expedició de la llicencia de pesca fluvial.
La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matrícula anual de vedats de
societats de cayadors locals i de l'autorització per a camps d'ensinistrament de cans,
podra ser objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota corresponent, si així ho
considera el Consell insular de l'ambit territorial corresponent.
Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció social relativa a als
aspectes que motiven la seva constitució, podran ser objecte d'una bonificació de fins
al 75% de la quota corresponent, si així ho considera el Consell insular de l'ambit
territorial corresponent.
Es podra aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa corresponent a la llicencia de
cava i a la llicencia de pesca fluvial als soHicitants que acreditin la condició de
federats a la federació de cava o a la federació de pesca fluvial de l'ambit territorial
corresponent.
Disposició final única. Entrada en vigor de la Llei.

Aquesta Llei entra en vigor l'endema d'haver estat publicada en el "Butlletí Oficial de
les Illes Balears".

General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
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SEGON.- Delegar-ne la defensa davanl el Parlamenl de les lIIes Balears a la Senyora
Catalina Soler Torres, consellera executi va del Dcpartament de Medi Ambienl del
Consell Insul ar de Mallorca.

Palma, el 3 d' agost de 20 12
La cap del servei de la secretaria técnica
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ENTRADA NLlm.
SORTIDA Núm.

30 ,-

lo En data 27 d'agost de 2012 ha tingut entrada, en aquesta Secretaria General, escrit

de la Secretaria Tecnica del Departament de Medi Ambient en sol'licitud d'informe
preceptiu de Secretaria General sobre l'expedient de la proposta d'exercici de la
iniciativa legislativa pel Consell de Mallorca per a la modificació de la Llei 6/2006,
de cava i pesca fluvial.
També es demana explícitament l'emissió de certificat que acrediti que la proposició
compleix els requisits prevists a l'artiele 25.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de
consells insulars.

2. A l'expedient consten e1s documents següents:
a) Memoria justificativa de la conveniencia d'exercir la iniciativa legislativa per
part d' aquest Consell Insular per tal que la Llei de ca<;a sigui modificada,
signada pel director insular de cava en data 1 d'agost de 2012.
b) Informe tecnic sobre la proposta de modificació de la Llei 6/2006, balear de
cava i pesca fluvial, signat pel cap de servei de cava en data 2 d'agost de 2012.
c) Informe jurídic emes per la cap de servei de la secretaria tecnica del
departament de Medi Ambient, de data 3 d'ágost de 2012, que incorpora la
proposta d'acord.
d) Altra documentació complementaria referent al' Acta de la reunió del Comité
Cinegetic Interinsular, de dia 2 d'abril de 2012, i l'escrit de la directora
general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climatic, de 23 de juliol
de 2012, on manifesta la conformitat de la Conselleria d' Agricultura, Medi
Ambient i Territori al text, i considera procedent que s'elevi la proposta a la
tramitació parlamentaria que correspongui.
FONAMENTS JURÍDICS

1. Normativa aplicable
Artieles 47.2 i 65.1 de la Llei orgimica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual
s' aprova l'Estatut d' Autonomia de les llles Balears (EAIB), segons redacció
feta per la Llei organica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'EAIB.

Artieles 8.1 d) i 25 de la Llei 812000, de 27 d' octubre, de consells ínsulars.
Artiele 85.1.a) de la Llei 2012006, de 15 de desembre, municipal i de regim
local de les Illes Balears.
Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caya i pesca fluvial.

Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de
les' funcions i els serveis inherents a les competencies propies d'aquestes
institucions insulars que actualment exerceix l' Administració de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears en materia de caya i de rti!gulació, vigilancia i
aprofitament dels recursos cinegetics, com també de pesca fluvial.

2. Naturalesa jurídica i abast de l'informe
L'infonne s'emet en compliment de la lletra a), de l'artic1e 85.1 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, muniCipal i de regim local de les Illes Balears, que disposa que és
necessari l'infonne previ de la Secretaria i de la Intervenció per a l'adopció d'acords
quan es refereixin a materies que exigeixen una majoria absoluta o qualificada.
Val a dir, també, que el present infonne s'emet sobre els aspectes juridics de
l'expedient (documents que necessanament n'han de fonnar part i tramits pertinents) i
no sobre aquelles altres qüestions que per la seva naturales a essencialment tecnica no
poden ser objecte d'un pronunciament per part del qui subscriu.

3. Consideracions jurídigues
Primera
Es dóna per reprodult l' infonne juridic emes per la cap de servei de la secretaria
tecnica del departament de Medi Ambient en tot allo que no contradigui o s' oposi a
aquest informe.

Segona
Analitzat l'expedient sotrnes a consideració, s'observen els defectes no essencials que
seguidament es detallen:
a) S'ha de substituir la invocació erronia a l'artiele 3. b) del RD 1732/1994, de 29 de
juliol, que figura a l'ofici de requeriment d'informe i a l'infonne juridic de la cap de
servei de la secretaria tecnica del departarnent de Medi Ambient per motivar la
preceptivitat del present informe de Secretaria General, per la correcta de l'artiele
8S.1.a) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes
Balears.

·..
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b) S 'ha de redactar i signar per la consellera executiva de Medi Ambient la
corresponent proposta d' acord que s' eleva al PIe del Consell de Mallorca, amb el
contingut inserit a l'infonne-proposta de la cap de servei de la secretaria tecnica del
departament de Medi Ambient.

4. Conclusió

Aquesta Secretaria General infonna favorablement la proposta d'exercici de la
iniciativa legislativa pel Consell de Mallorca per a la modificació de la Llei 612006,
de caya i pesca fluvial, amb la prescripció que s'han d'esmenar les observacions
assenyalades en l' apartat precedent.
Una vegada fet aquest tramit no hi haura inconvenient en estendre la certificació
indicada a l'article 25.a b) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

ph~ncia

INFORME JURÍDIC

L' obj ecte del present informe és esmenar la deficiencia observada pel secretari
general de la Institució de data 27 d'agost de 2012 en el sentit de deixar cIar quin és
el fonament legal que s'ha de citar per exigir l'informe del secretari general a l'hora
de proposar al pIe l'exercici de la iniciativa legislativa.
En atenció a allo expressat pel secretari general per suplencia en el seu informe de
data 27 d'agost, relatiu a la proposta d'exercici de la iniciativa legislativa pel Consell
de Mallorca per a la modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abri1, de caya i pesca
fluvial, s' informa:
Que el sotasignant fa seus els fonaments juridics que conformen l'informe jurídic de
la cap de Servei de la Secretaria Tecnica de data 3 d'agost de 2012 excepció feta de
la invocació erronia a l'article 3.b del RD 1732/1994 de 29 de julio! pel que fa a la
preceptivitat de l'informe previ de la secretaria general quan el fonament legal a
invocar és l'artiele 85.1.a de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de regim
local de les Illes Balears.
Diu així: "es necesario el informe previo del secretario o de la secretaria y, si
procede, del interventpr o de la interventora o de quienes legalmente les sustituyan,
para la adopción de acuerdos en los siguientes casos:

a) Cuando se refieran a materias para las que se exige un a mayoría absoluta o
calificada."

"
La qual cosa s'informa en complement de l'informe jurídic de la cap de Servei de la
Secretaria Tecnica de Medi Ambient de data 3 d'agost de 2012.
Palma, 29 d'agost de 2012
/

El ca'Q de Secci.ó del Servei de M;9· Ambient

c:;~~~
Francesc Cañellas Llompart
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONVENIENCIA D'EXERCIR LA
INICIATIVA LEGISLATIVA PER PART D'AQUEST CONSELL INSULAR PER
TAL QUE LA LLEI DE CAC;A SIGUI MODIFICADA.

EIs motius que justifiquen la conveniencia de l' esmentada iniciativa són els
següents:
La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial du ja una serie d'anys
d'aplicació. En el dia a dia de la gestió administrativa i tecnica d'aquesta practica, que
a les mes Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i un us del
camp significatiu, s'ha fet pales que alguns punts requereixen revisió. El fet que la
llei es genera en un marc estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l' escenari actuaL
En particular, la Llei regula en 1'artiele 30 les proves i la certificació d'aptitud per a la
practica cinegetica, com a elements obligatoris per al' obtenció de la llicencia de caya,
com també les causes d'exempció de les proves, les quals són molt dificils de
verificar en el perlode temporal que fixa el punt 6 de l'artiele en qüestió.
Primerament, perque les aplicacions informatiques per verificar d'ofici els requisits
necessaris són posteriors a l'inici del perlode establert, i també perque 1'exigencia a
les persones interessades de 1'acreditació deIs requisits supo saria remetre's a
procediments administratius d'obtenció de la llicencia de caya previs a la Llei,
moment en el qualla ciutadania no podia saber que s'esdevindria. Tot plegat fa que,
amb les repercussions economiques i socials que es derivarien de l' aplicació de
1'artiele 30, aquest artiele esdevengui fora de context, no soIs en el marc de la realitat
de la nostra comunitat autonoma, sinó també comparativament a altres comunitats
autonomes que tenen proves d' aptitud o "examen del cayador", o estan en procés de
desenvolupar-les.
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competencies propies d'aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l' Administració de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears en materia de caya i de regulació, vigilancia i aprofitament dels recursos
cinegetics, com també de pesca fluvial, en desenvolupament de la Llei organica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les mes Balears,
estableix un desenvolupament i aplicació de l' examen del cayador diferenciant
funcions que pertoquen unes al Govem de les mes Balears, i al tres als consells
insulars, fet que s 'ha de prendre també en consideració.
L'escenari actual en que les competencies en materia de caya i pesca fluvial són
propies dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en
General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
T. 971173700/971173731
F.971 173732
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el seu ambit territorial, romanent una competencia residual que és exercida per part
del Govern de les Illes Balears, i que ja s'han transferides les funcions, mitjans i
serveis, obliga especialment a fer un esfory de cara a disposar d'una llei practica, que
alhora salvaguardi la solució agil i precisa de les problematiques concretes a
cadascunes de les reali tats insulars, així com l' existencia uns pnnClplS comuns
aplicables amb propietat a totes elles.
Finalment, la necessaria austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com a valors
positius en l' exercici de funcions públiques, especialment en l' escenari
socioeconomic actual, fa recomanable simplificar o suprimir diversos tramits i
registres que no aportaven avantatges significatius de cara a la practica cinegetica a
les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.
Per aixo, s'acompanya tant el borrador inicial, com el text que finalment ha
estat consensuat amb els Consells Insular de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, així
com l' Acta de la reunió del Comité Cinegetic Interinsular de dia 2 d'abril de 2012 i
l'escrit de la Directora General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climatic de 23 de juliol de 2012 on manifesta la conformitat de la Conselleria
d'Agricultura Medi Ambient i Territori al text i considera procednt que s'elevi la
proposta a la tramitació parlamentaria que correspongui.
S'acompanya així mateix, informe del Cap del Servei de Caya on es motiva les
modificacions que es proposen.
1 tot aixo, perque la Consellera Executiva de Medi Ambient, prev1a la
tramitació del corresponent expedient, proposi en exercici de les seves competencies
al PIe del Consell de Mallorca que exerceixi la iniciativa legislativa per tal que la
vigent L i 6/2006, de 12 d'abril, balear de caya i pesca fluvial sigui modificada en el
sentit p posat.

SRA. SECRETÁRIA TECNICA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT,
Joaquina Ibáñez Ripoll
General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
T.971 173700 '971 17 37 31
F.971173732
www.conselldemallorca.net
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Informe tecnic sobre la proposta de modificació de la Llei 6/2006 balear
de ca¡;;a i pesca fluviaL

Antecedents
- La llei 6/2006 balear de ca¡;;a i peca fluvial fou publicada en el seu
moment, suposant un passa endavant pel Que fa a la regulació en
materia cinegetica, derogant la llei de ca<;;a estatal basica del 1970.
- El 2007, Quan no feia un any de la vigencia de la llei, es feu una
primera modificació per subsanar errors i imprecisions que afectaren a
relativament pocs articles, no tractant-se per tant d'una modificació de
fons de la llei derivada de l' experiencia de la seva aplicació al llarg del
temps.
- El procés de transferencies de ca¡;;a afecta al desenvolupament de
determinats punts estructurals en la gestió i ordenació de la ca<;;a, els
quals, passats els anys i a la Hum d' altres aspectes rellevants, com és
el projecte de llicencia UnIca de ca¡;;a d'ambit estatal, en
desenvolupament en el si del Comite Interautonómic de Ca<;;a, i afectat
per un conveni entre autonomies entre les qual es troba la CAlB,
estableix un marc nou de funcionament. Tot aixo, juntament amb
l' escenari administratiu
social descentralitzat posterior a la
transferencia, havent-se d' enfocar determinats aspectes a l' ambit
insular i no en el de comunitat autónoma, justifica la revisió i adaptació
de determinats aspectes de la llei de ca¡;;a. En concret, cal replantejarse punts clau com el funcionament previst per a l'examen del ca<;;ador,
les superfícies deIs vedats de ca<;;a a la Hum de la realitat territorial i
extensió de cada illa, les sancions i les inhabilitacions de ca¡;;a, entre
altres aspectes.
- El Comite Interinsular de Ca<;;a revisa en una sessió especialment
convocada a aquest efecte un primer esborrany de modificació.
Seguidament es feu un nou esborrany de consens que fou novament
revisat per tots els Consells Insulars.
- Finalment, el Consell de Mallorca, a petició del Govem de les Illes
Balears, ha elaborat un esborrany final per a la tramitació com a
iniciativa propia, el Qual en el procés de ser concretat, ha requerit
modificacions menors de format i en algun cas de contingut, per tal de
millorar la seva correcCÍó i adequació als acords presos en les reunions
previes mantingudes.
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Consideracions tecniques
- Article 2, sobre definicions.
Es redefineix un concepte amb matisacions i se'n defineixen dos
de nous. Aquests canvis són necessaris per a un més precís
enteniment i aplicació de la llei, en articles posteriors.
Article 6, punt 3. S' afegeix la possibilitat de cac;;ar com a
acompanyats a menors de 14 anys, en cas de modalitats sense
arma de foco Aquesta modificació s' adiu amb la realitat social i
histórica de modalitats com ara la cac;;a de conills amb cans
eivissencs, la cac;;a del tord a coll, en les quals és molt freqüent
que els nets acompanyin als padrins, fills a pares, etc., i
aprenguin. La redacció de l' esborrany deixa clar que el
responsable és l' adult acompanyat. No es troba inconvenient
tecnic en aquest aspecte.
Article 6, punt 6. Aquest article es modifica en el sentit
d' especificar de forma aclaridora que el menor d' edat provist de
l'autorització especial per a l'ús d'arma de foc, també ho ha
d' estar, per poder cacar, de la resta de documentació preceptiva
per a la practica cinegetica. També s'ha introduIt el canvi
consistent en que el responsable legal del menor durant la cac;;a
en les circumstancies que tracta l' article, no ha de ser
necessariament el pare, mare o tutor legal del menor, tot i que
hagi d'estar degudament autoritzat per aquests. El principal
argument sustentador del canvi, ha estat esgrimit sovint per
sector de cac;;adors, i és que si el pare, mare o tutor legal del
menor no és cacador, idó el menor no té cap possibilitat legal de
cac;;ar, fet discriminatori respecte d' altres menors per raó de la
condició de cacadors deIs pares. No es troba cap argument tecnic
en contra de les modificacions d'aquest article.
Article 7, nou punt g. Aquesta modificació és a proposta deIs
tecnics de cac;;a, ates que la implantació de noves tecnologies de
cartografia i deIimitació cinegetica, i la seva difusió global a
traves de la xarxa, fa perfectament possible saber sempre la
categorització cinegetica de qualsevol terreny de l'illa de
Mallorca. No saber-ho, o remetre's a problemes de senyalització
de plaques sobre el terreny, no se pot acceptar avui dia.
Article 12, punt 2. La modificació aclareix de forma inequívoca
que hi pot haver un únic titular d'un vedat, i per tant només una
persona pot autoritzar a cac;;ar-hi. És important la correcció per
evitar problemes de indefinició de titularitat o d' enfrontament de
Generill Riera. 111
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cacadors autoritzats per diverses persones dins un mate ix vedat,
especialment a raó de cessió de drets de caca, com se discuteix
en modificacions que segueixen.
Artic1e 13, punt 2. El canvi consisteix en suprimir del tnlmit la
notificació personal, que per diverses causes ha estat
materialment impossible o quan s'ha fet, és questionable, tot i
que en pnkticament cap cas s'ha produH o detectat problemes
que afectin als notificats, per disconformitat d' aQuests. En primer
lloc, una societat promotora de caracter privat, no pot accedir a
dades personals i de contacte de centenars o mil.lenars de
titulars cadastrals. En segon lloc, el cadastre no esta sempre
actualitzat, per la qual cosa el tnimit seria, si més no, parcial, i
d' acord amb l' article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, és més prudent considerar Que se tracta d'una
pluralitat indeterminada de persones, i simplement publicar la
resolució al BOIB. Per evitar la circumstancia de pluralitat
indeterminada, se pot recórrer al registre de la propietat,
suposant Que es trobés perfectament actualitzat, i tot i així el
cost de les notes registrals de tan tes finques seria
desproporcionat. Com a element clau sobre el registre de la
propietat, i el cadastre, s'ha de dir que el cadastre se troba
cartografiat digitalment, mentre que el registre de la propietat
no, per la qual cosa esdevé materialment inviable ubicar
territorialment referéncies territorials fora de les tecnologies SIG
actuals. S'ha de dir també que el cost de les notificacions
degudament practicades és desproporcionat.
Per altra banda, s'ha de ser conscient de Que si mai no s'han
prodult problemes arran d' aquest tn'unit és perqué la irnmensa
majoria de propietaris del terme municipal ho sabien per vox
populi, i no s'hi oposen perqué vedar els terrenys limita l'accés a
cacadors forans, no membres de la societat de cacadors local, és
a dir, no veYns. Per altra banda, els propietaris Que tenen
interessos de caca, ja solen tenir els seus vedats constituIts, i no
es veuen afectats en afectar el tnimit a terrenys de régim
cinegétic comú (lliures). En cas de propietaris que no ho han
sabut, o han canviat de parer, sempre tenen el dret de decidir la
qualificació cinegética deIs seus terrenys, essent el tnimit de
segregació molt senzill Gustificar la propietat i emplenar una
instancia de segregació) i gratuIt (no té taxa assignada).
G/!neral Riera, 111
07010 Palm.3 de Malk>rci,!
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Per tot alXO, es considera el trfunit com a materialment
impossible, i en el millor deIs casos, desproporcionat de cara al
be que vol protegir, la salvaguarda del Qual se fa efectiva,
tanmateix, per vies més concretes i immediates.
Artic1e 14, punt 1. Es suprimeix la potestat deIs arrendataris per
autoritzar a tercers ca<;adors (excepte si se compleixen
circumstancies previstes en modificacions posteriors que eviten
duplicitats en la potestat d'autortizar), d'acord amb la
consideració feta en la modificació referida a 12.2.
Artic1e 14, punt 2. Aquest artic1e se modifica en referéncia a les
superfícies mlmmes necessanes per a constituir vedats
particulars, les quals en el cas de Mallorca, que és l'illa amb
major territori, passen de 20 a 50 Ha en cas de terrenys
pertanyents a un únic propietari, i de 50 a 100 en el cas de varis
propietaris. L' augment de terreny en un vedat afavoreix una
gestió de major significancia biológica, per la qual cosa la
modificació és consistent técnicament, i és positiu que s' apliqui al
menys a Mallorca.
Artic1e 14.3. Aquesta modificació esta en consonancia en
modificacions prévies que diferencien al titular del vedat del
titular, per arrendament, deIs drets cinegétics del mateix. Es
deixa c1ar que el contracte d' arrendament ha de preveure qUl
figurara inscrit com a titular del vedat en el registre pertinent,
durant el període d'arrendament, que sera qui ostentara la
potestat d'autoritzar a tercers a caGar dins el vedat. En
consonancia amb tot aixó, i de cara a evitar problemes en vedats
en qué no es pugui discriminar de forma fefaent quÍ ostenta la
titularitat del vedat i per tant la potestat d'autoritzar,
l' administració podra suspendre l' activitat cinegética fins que es
dirimeixi el conflicte i es regularitzi l' expedient de canvi de
titular escaient.
Supressió de 1'antic punt 4 de 1'artic1e 14. Aquesta modificació se
complementa amb la disposició transitória segona de la
modificació de llei. El fonament és que bona part de vedats es
crearen amb unes superficies mínimes diferents a les establertes
per la llei el 2006, o les actualment proposades en aquesta
modificació, de manera que bona part deIs tramits de segregació,
General Riera, ] 11
07010 Palmil de Mallare"
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per altra banda habituals en els vedats, acabarien realment amb
la baixa de la matrícula per incomplir d' entrada els mínims de
superfície. Per altra banda, el mantenir les garanties d'existencia
d' aQuests vedats previs a la llei actual no pot conduir tampoc a la
inconsistencia tecnica de poder existir vedats il'limitadament
petits, per la qual cosa la disposició transitoria segona estableix
el llindar de 10 Ha com a mínim de superfície per a qualsevol
figura territorial cinegética que es pugm veure afectada per
aquestes circumstancies, que són basicament els vedats
particulars i els refugis de fauna.
Supressió deIs antics punts 5 i 6 de l'artic1e 14. Es conseqüéncia
de les modificacions prevles efectuades respecte de
l' arrendament de vedats i de la potestat d' exercir la titularitat per
part del titular del terreny o arrendatari, segons figuri al contacte
d' arrendament deIs drets cinegetics.
Artic1e 21, sobre zones de seguretat. S'afegeix un nou punt 2.f,
de forma coherent amb la millor salvaguarda dels interessos
agrícoles detallats en l' artic1e.
Artic1e 21, modificació del punt 5 consistent en facilitar el control
de fauna que provoca danys a interessos privats. A l' actualitat, el
nombre de intervencions d' ofici per part de l' administració
competent, així com el nombre d'autoritzacions especials fora del
període habil expedides a tercers per a control de fauna ha
augmentat molt. En molts de casos, l' exercici de la ca¡;;a dins el
període habil podria ajudar a controlar l' estat general de
determinades poblacions, de manera que s' evitarien actuacions
posteriors més costoses o problematiques. Per exemple el conill,
així com certes aus, poden ocasionar danys dins zones de
seguretat, on precisament no se les pot ca¡;;ar sense el tramit de
l' autorització especial. La modificació d' aquest artic1e permet
millorar l' aplicació de la ca¡;;a dins període habil als objectius
esmentats, quan el propietari del bé preservat per la zona de
seguretat és precisament l' afectat pel dany ocasionat per les
peces de ca¡;;a.
Artic1e 23, punt 3. S'amplien els possibles promotors contemplats
per a la creació d'un refugi de ca¡;;a, i es fa constar que és
necessaria la conformitat de la propietat. Aquesta modificació és
General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
T.971 173700/971173 731
F.971173731
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coherent amb la funció i realitat actual deIs refugis de fauna, els
qual són una figura molt positiva quan se'ls usa degudament.
Article 23 punt 7. S' aclareix respecte de la redacció inicial, que
els refugis de fauna, tot i ser expedients de vigencia indefinida
com els vedats (de fet els expedients són molt semblants en tots
els tipus de terrenys cinegetics amb l' excepció de la cac,;a
controlada), estan condicionats al pagament de la matrícula anual,
com els vedats. S'especifica que en cas de declaració d'ofici,
arran de la promoció del refugi per una administració, el refugi
esta exempt del pagament de l' esmentada matrícula. Aquestes
modificacions ten en un ampli fonament tecnic, el qual ha estat
profusament detallat en els informes relatius a l' ordenanc,;a de
taxes publicada pel Consell de Mallorca, i són coherents amb la
funció social o 1'interes general que els refugis de ca<;a, en bon
nombre, compleixen. Per altra banda, la disposició addicional
cinquena de la modificació fa extensiva als refugis de cac,;a la
bonificació del 75% de la taxa de la matrícula anual, bonificació
que la llei només preveia per als vedats de societats de cac;;adors
locals. Aquesta mesura es considera justificada ates que són dos
casos en que es pressuposa una funció social, i l'antiga llei només
aplicava la bonificació en un cas (el de les societats locals).
Article 28, punt 1.e. S'afegeix la copia compulsada com a
alternativa a l' original, fet ac1aridor respecte de la redacció
inicial.
Afegir un nou article 29 bis. La redacció proposada esta en
consonancia amb el decret de transferencies de cac;;a, i amb els
acords presos pel Comite Interautonomic de Caca. Assegura la
validesa de la llicencia de cac,;a expedida per qualsevol consell
insular a tot el territori balear, sense deixar excessives portes
obertes a la migració de taxes cap als consells Que tenguin la
taxa per llicencies de cac;;a més barata.
Article 30. Es re formula l' article de forma adaptada a le s
previsions de funcionament compartit de l' examen del cacador
entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars,
efectuades en el decret de transferencia de cac,;a. S' estableix un
termini per a l' exempció de realització de l' examen per haver
estat en possessió de llicencia de cac,;a dins un termini coherent
amb
la possibilitat informática d' efectuar la recerca del
compliment o no per part de l'interessat d'aquest requisit, es
contemplen els cursos de formació del cac,;adors com a elements
General Riera., 111
07010 Palnlil de Mallorca
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preparatoris de l'examen, i no com a alternativa a aquest
aplicable obligatóriament a tots els exempts de realització de
l' examen. Finalment, 1'0bligació d ' examinar-se en cas de
sancionats de car,;a es manté per a les infraccions molt greus,
peró es lleva en cas de les greus.
S'ha de dir que, tecnicament, l' artide 30 era inaplicable tal i com
estava redactat. En primer lloc, els terminis d' exempció basats en
la justificació d'haver disposat de llicencia de cac,;a de forma
contínua els 5 anys previs a l' entrada en vigor de la llei eren
inverificables perque el sistema informatic que permet efectuar
les recerques és posterior al termini establert, i no es pot
pressuposar que els interessats guardarien la llicencia tant de
temps perque ningú sabia que la llei es publicaria en aquestes
termes. En segon lloc, considerar que o bé un cac,;ador s'ha
d' examinar, o bé ha de realitzar un curs, implica un volum de
feina materialment inassolible per manca de recursos económics,
materials i humans, si consideram que existeixen prop de 25.000
llicencies de cac,;a a les Illes Balears. De forma manco important, i
en relació a examinar-se els infractors molt greus, i no els greus,
cal dir que pot resulta més proporcionat, ates que hi ha un gran
nombre d'infractors greus per actuacions d' escas pes ambiental,
com ara no disposar de determinada documentació, tot i estar en
disposició d'obtenir-la de forma irnmediata, entre altres.
Artide 31, nou punt 3 i actualització del punt 4 per llistar alló
contemplat en el punt 3. S'afegeix la possibilitat de que un
cac,;ador autoritzat vagi amb un acompanyant a cac,;ar si així se
preve u en l' autorització del titular.
Artide 31, punt 6. S' afegeix la prohibició d' expedir autoritzacions
no ajustades al pla tecnic de cac,;a, a més de no ajustades a la
resta de previsions que ja especificava la llei. És lógic ates que
incomplir el pla tecnic és sancionable i el titular no pot emetre
autoritzacions fent ulls sords al pla que tengui aprovat.
Artide 33, l.d. S' especifica que el calibre 22 prohibit per a la
cac,;a és el de percussió anul·lar, i no el central, en consonancia
amb el reglament d' armes
Artide 33, 2.b. Es modifica la redacció per establir que
l' abandonament de la beina (rera la seva caiguda al terra) no es
produeix tir a tir, sino rere la seqüencia de tir Aixó permet
ajustar-ho per exemple a les armes semiautomatiques d' expulsió
activa tir a tir de les beines disparades, o al fet lógic de disparar
i recarregar quan passen grups de certes especies de cac,;a, i
General Riera, 111
07010 Palnlil de MaUorci1
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recollir les beines just quan han acabat de passar, i per tant ha
cessat la seqüencia de tir, que sol ser en les condicions de ca<;;a
de Mallorca, de 2 a 4 tirs com a molt.
Article 38. Es modifica, amb canicter aplicable únicament a la
cac;;a del tord, la cac;;a de una hora abans i després de la sortida i
posta del sol, a mitja hora. El fet és tecnicament coherent amb el
període de pas "d'alba" del tord, que és previ a una hora abans,
cosa que deixava en circumstancies d'iHegalitat material la
practica de la cac;;a amb "filats", tradicional i objecte de protecció
administrativa segons la propia lIei.
Article 45, punt 1. Es modifica contemplant la possibilitat
d'intensificar la cac;;a, no únicament de reduir-la, en les
circumstancies Que així ho aconsellin. Se justifica pels creixents
danys provocats per les poblacions de determinades especies
cinegetiQues.
Article 45, punt 3. Es modifica la redacció per aclarir el paper del
propietari, titular i agricultor, Que generava problemes de
solapament. Aixo facilitara, previsiblement, l' expedició
funcionament de les autoritzacions especials.
Article 50. Es modifica supeditant la responsabilitat per danys
deIs titulars cinegetics a mala gestió deIs terrenys, concretada en
la no aplicació del corresponent pla tecnic o de les autoritzacions
especials Que haguessin pogut solventar el problema.
Article 54. S'adscriu la Comissió de Cac;;a Major i Homologació de
Trofeus al Consell de Mallorca, qui podra desenvolupar la seva
composició i regim de funcionament. El fet és coherent amb el
decret de transferencies de caca, en alIo Que a aquesta materia
se refereix.
Article 56, punt 2. S'inc1ouen e1s guardes de cac;;a i camp, ates
que compleixen funcions equiva1ents als zeladors de cac;;a creats
a la propia llei.
Article 56, punt 7. Es detalla que l'acció deIs agents de medi
ambient inclou els seus auxiliars, i que els terrenys cinegetics a
que es fa referencia com a objecte de la seva actuació, són tant
els oberts com els tancats. Aquests aclariments són favorables
per al millar exercici de la tasca de vigilancia per part del
personal competent, com per a l' exercici de la potestat
sancionadora per part del Consell de Mallorca.
Article 67. Es detalla quan es considerara a un infractor
reincident. És favorable en termes d'univocitat d'interpretació de
la llei.
General Riera. 111
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Article 70. Es detalla que el lliurament del comís a un centre
benefic té Uoc únicament quan la peca és aprofitable. Sense
aquest aclariment, cal lliurar pe ces en mal estar, cosa sense
sentit.
Article 71, nou punt 5. S'afegeix un punt regulador de la
devolució anticipada de l' arma decomisada satisfent un rescat no
retornable en cas d'infraccions que no siguin molt greus. Aquesta
mesura pot alleugerar conflictes amb suposats infractors que
tenen una arma decomisada la qual que da retinguda durant molt
de temps a causa de la complexitat de l procediment actual, de
vegade s de forma desproporcionada amb la gravetat o natura de
la infracció. Alhora, por abreujar e l temps de retenció de les
armes, amb no pocs problemes associats a la seva custodia.
Article 74.19. S'afageixen altres autoritzacions, i no només la
llicencia de caca, en aquesta infracció. Cada any es donen casos
de petició de permisos de filats per inhabilitats no posseidors de
la llicencia de caca necessaria de forma concurrent al permís per
a la practica de dita caca.
Article 74.38. Es modifica d'acord amb la modificació proposada
per a l' article 38.
Article 74, no punt 48. S'afegeix amb les connotacions positive s
de donar un major relleu al benestar animal.
Article 75, supressió deIs punts 20 i 28. Es tracta de fe ts que
poden ocasionar molesties e ntre cacadors pero que no és
nece ssari que estiguin tipificats a nivell d'infracció de llei.
Article 75, nou punt 29. S'introdueix per diferenciar la gravetat
d' oblidar renovar la Uicencia de ca<;;a, fet entenible per e xe mple
en cas de llicencie s de vigencia trianual en absencia de
notificació de caducitat, del fet de no disposar-Ia per deixadesa
durant perÍodes llargs o indefinidament.
Article 75, nou punt 30. Novament la redacció redunda en una
millor consideració de Is aspectes relatius al benestar animal.
Artic1e 75, nou punt 31. S'inc1ou aquesta clausula r esidual que
permet la san ció com a lleu de fets que incompleixin la r e solució
anual de vedes o altres normatives, no estant tipificats com a
infracció a la llei.
Artic1e 76.1 i 76.6. S'augmenten els imports de les sancions
greus i molt greus, pero a 1'hora es permet als consells insulars,
establir reglamentariament un sistema de punts per aIs terminis
de les inhabilitacions. S'ha de dir que les infraccions de caca són
molt elevades comparativament amb altres activitats objecte de
General Ri era, 1 11
070ro Palma de Mallorca
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vigilancia i sanció, pe ro que els imports maxims, i els imports
concre ts de les sancions molt greus, són justificables per la
grave tat de c e rte s actuac ions de de te rminats infractors. Pero
alhora val la pena ponde rar i proporcionar els període s de
inhabilitació, igual Que es pot fe r amb els imports,
perQue
sobretot dins les infraccions greus hi ha casos de clara
desproporció.
Article 79. Es modifica evitant fer una refe rencia concreta a un
decreto Millora la redacció en permetre ajustar-se a la normativa
Que sigui d' aplicació en cada momento
Article 87. Es fa extensiva la gratuItat de la llicéncia de pesca als
menors de 14 anys, i es crea una consonancia amb la ca~a e n
tant Que els menors de 14 anys, actuant com a acompanyants,
tampoc paguen (ni tenen llicencia).
Articles 90 i 92. Les modificacions s'incorporen per definir millor
Quan és permes l'ús del salabre, o per evitar termes conflictius
com el puu. No mereixen major analisi tecnic.
Article 105, punt 3. La supressió implica que les peces no
vedades puguin capturar-se, fet Que no té res de inconsistent.
Article 106. Es dóna potestat als pescadors per a acordar
distancies de pesca. Tecnicament no e s troba inconvenient, i e l
fet és que per exemple un pare i un fill que apren a pescar, o dos
pescadors companys Que van a gaudir del lleure, no tenen perqué
no poder estar a una distancia Que els hi permeti sostenir una
conversa normaL
Article 113. S' especifica com a d' aplicació a pesca, alló
especificat per a caca en la secció primera, segona i tercera del
capítol X. Actualment, la materia sancionadora de pesca esta orfe
i s'ha d' aplicar tanmateix per extensió.
Disposicions addicionals. Les disposicions addicionals o bé s'han
discutit en punt previs del present informe, o bé són consistents
en les modificacions proposades. Se pot considerar, pero, arran
de la tercera, que es fa necessari donar sentit al terme
"aprofitament amb abús i desordre" del que parla la propia lleÍ en
el cas de la pesca, i establir una alternativa al desenvolupament
reglamentari de l'article 85 per al fixament d'uns mínims, ates
que dit desenvolupament encara no s'ha prodult. Quant al darrer
punt de la Quarta, dir que la bonificació del 50% als federats de
caca es trobava recollida en la llei de mesures tributaries del
2001, i es fa extensiva ara també als pescadors.
Genera l Riera, 111
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Derogació de disposicions de la llei vigent. Es proposa eliminar el
registre d' entitats de caca. El Comité Interinsular de Caca va
considerar improcedent considerar, i per tant haver de crear,
nous registres quan les entitats de cac,;;a ja estan degudament
constituides i registrad es el registre d'Esports. A e fectes de
simplificació administrativa i economia de recursos, és coherent.
Per alta banda, la supressió de punt 2 de la disposició transitoria
setena és consistent ja que es tracta d'un termini extemporani.
Conclusió
Per tot aixo, s'informa tecnicament de forma favorablement l' esborrany
de modificació de la Llei 6/2006 Balear de caca i pesca fluvial.

Palma, a 2 d'agost de 2012

I

e Caca

Bartomeu
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Govern de les IIles Balears
Con!itdleria d '¡\gricuh.ura , Medi Ambient. i Terril.ori
Direcció General de Medí Natural,
Educaóó Ambiental i Ci:Jnvi Clim¡lt.ic:

Acta de la reunió del Comité Cinegetic Interinsular de dia 2 d'abril de
2012
Data: 2 d'abril de 2012
Inici: 12.00 h
Lloc: Seu de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climatic - Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (C
jGremi Corredors, 10 Palma)
Membres Assistents
• Neus Lliteras Reche, Directora General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climatic
• Catalina Soler, Consellera Medí Ambient, Consell Insular de
Mallorca
•

Fernando Víllalonga Bordes, Conseller d'Economia, Medi Ambient
i Cac;a, Conse" Insular de Menorca

• Antoni Mari Mari Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Cac;a
i Cooperació Municipal, Consell Insular d'Eivissa
Convidats:
• Joan Escalas Noceras, Director Insular de Cac;a, Direcció General
de Cac;a Consell Insular de Mallorca
•

Pedro Bestard, Cap de programes Cac;a, Consell Insular de
Mallorca

•

Bartomeu Seguí, Cap del serveí de Cac;a, Consell Insular de
Mallorca

Secretari:
• Joan Mayol Serra, Cap del Serveí de Protecció d'Especies

CI Gremi Corredors, 10.(50n Rossinyol)

07009 Palma de Mallorca.

Te!': 971176666. Fax 971176679
web http://dgcapea.caib.es

Govern de les IlIes Balears
Conselleria d' .I\grícultu r.J., Medí Ambienr. i Territori
Dir~LLió General de Medí Natural)
Educació Ambíenlill i C¡Jnvi Clim.lLic

A les 12h del dia 2 d'abril de 2012 es reuneix el Comité Cinegetic
Interinsular a la Sala B de la seu de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climatic (polígon Son Rossinyol), d'acord
amb la convocatoria del 22 de

mar~

de 2012, per tractar I'ordre del dia

següent:
1.

Lectura i aprovació de I'acta de la sessió anterior

2.

Presentació de la proposta de modificació de la Llei 6/2006

de 12 d'abril, impulsada pel Consell Insular de Mallorca.
Alternatives de tramitació
3.

Proposta d'acord sobre autoritzacions generiques de control

de fauna i d'especies cac;ables no propiament cinegetiques.
4.

Torn obert de paraules

5.

Previsió de nova convocatoria

En primer lIoc, el secretari dóna compte de la disculpa notificada
telefonicament de part del Conseller d'Esports, Joventut i Agricultura,
Santiago Juan Juan, del Consell Insular de Formentera, que no podra
assistir a la sessió i d'un petit retard en la presencia de la Directora
Lliteres, que s'incorporara a la sessió amb alguns minuts de retardo
A continuació els membres donen per lIegida I'acta de la sessió
anterior, que queda aprovada per assentiment sense cap observació.
Seguidament, es procedeix a la presentació de la proposta de
modificació de la Llei Balear de Cac;a elaborada pel Consell Insular de
Mallorca. El Sr. Seguí dóna lectura als articles que es proposa
modificar, i explica els arguments que sustenten les propostes.

el Gremi Corredors, 10. (Son Rossinyol)

07009 Palma de Mallorca.
Tel.: 971176666. Fax 971176679

web http ://dgcapea,caib.es

Govern de tes lites Balears
Consdleria d'¡\gricuILur.l, Medi Ambienl. iTerrilOri
Dir~cció General de Medí Natur<ll,
Ed ucació Ambientill í Cmvi Clim iJtic

Els consellers de Menorca i Eivissa així com la Directora General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Can vi Climatic i el cap de
protecció d'especies fan aportacions i observacions a alguna de les
propostes, de les quals pren nota el Sr. Seguí. Entre altres punts, són
objecte de debat articles relacionats amb I'extensió mínima de distints
tipus de vedat, zones de seguretat, horari de cac;a de tords d'alba, de la
responsabilitat per danys i el rescat d'armes decomissades, entre
d'altres.
La Consel/era Soler considera inadequat preveure a la lIei
possibles bonificacions en determinats suposits de sancions i retira
aquesta proposta concreta.
El secretari proposa que es modifiqui I'article 56 de manera que
la Comissió Balear de Cac;a Major i Homologació de Trofeus quedi
adscrita al Consel/ Insular de Mallorca. Aportara una possible redacció.
El Sr. Seguí, pren nota de les aportacions fetes, i procedira a
modificar I'esborrany, que sera objecte d'analisi final per cada membre
abans de continuar la tramitació.
A continuació s'analitza el procediment de possible tramitació, i
es veu com a adient plantejar-Io com a iniciativa legislativa del Consel/
Insular de Mallorca, o deis consells, en tant que competents estatutaris
en materia cinegetica. La Consellera Soler fara gestions per concretar
aquesta possibilitat i en comunicara els resultats als altres membres.
Esgotat aquest punt, es passa al tercer, de criteris per
autoritzacions de control de fauna, que queda sobre la taula a proposta
del Consell Insular de Mallorca, que considera oportú formular-hi
algunes observacions.

el Gremi Corredors, 10.(Son Rossinyol)

07009 Palma de Mallorca.

Te/.: 971176666. Fax 971176679
web http://dgcapea.caib.es

Govern de les IIles Balears
Consellerí~l

d'Agricultura, Medí Ambienl. iTerriLOri
Direcc.:ió General de Medí N<lt urill)
fducació Ambiental i Cmvi Climátic

En el torn obert de paraules, la Consellera Soler s'interessa pel
decret de modificació de la Comissió Balear de Cac;a. la Directora
L/iteras informa de les dificultats de caire jurídic que han sorgit. Es veu
la possibilitat de procedir a les designacions de nous membres amb el
decret vigent, ja que la comissió esta paralitzada des de la
transferencia. Seguidament, la Consellera s'interessa per la modificació
normativa que faci possible la cac;a del tord en la primera quinzena del
mes de febrero la Directora L/iteras informa que aquesta redacció no
s'ha pogut iniciar, i que per a la proxima temporada, en tot cas,
s'hauria d'anar pel regim d'excepcions previst ala normativa vigent, en
tant es redacta i tramita la modificació suggerida pel Consel/.
No es fa previsió de nova convocatoria, ja que depen de les
tasques en curs sobre la modificació de la L/ei de Cac;a.
la presidenta aixeca la sessió a les 1 5.20 h del dia indicat.
Palma, 3 d'abril de 2012

CI Gremi Corredors, 10.(Son Rossinyol)

07009 Palma de Mallorca.
Tel.: 971176666. Fax 971176679

web http://dgcapea,caib.es

Govern deles lites Balears
Con&eUeria d' l'Agrlt""tu~'J Medi Ambient iTerrtt-ori
DireéCió GeneraJ de Medí Natu,ral,
Ed1J;cadó Amblental i Cam'i 'Cli:matic

Vist-i-ptau de I,a directora

El secretari

general de Medi Natural'; Cahvi

Climatic, &luca,C::ió Ambiental

Jean Mayor Sérra

Neus ltUeras ,Reche

el Gremi eorredors, 10.($on Rossinyol)

07009 Palma de Mallorca.
Te/. : 971176666 . Fax 971176679
web http://dgcapea.caib.es
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Sra. Neus L/iteras Rache
Directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climatic
Gremi Corredors, 10 PoI. Son Rossinyol
07009 Palma

Benvolguda senyora,
En relació a la possible modificacló de la Llei Balear de Caya ¡Pesca Ftuvial i
en resposta al vostre escrit en el que em demanau si tenim cap observació a
fer a I'esborrany deflnitiu de la proposta que havien elaborat els tecnics del
Consell de Mallorca Incorporant les observacions formulades a la reunió de dia
2 d'abril.
Vos comunic que sobre el Document de Trebal! de 10 d'abril de 2012. Versió
revisada pel Comité Cinegetic Interinsular (Cel), des d'aquest Conselllnsular
de Menorca no tenim res a objectar.

Ma6, 22 de júny de 2012

1
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Dep. Infarmatica Cansel!

p.L

971-300474

....
d'Eivissa

Cbnsell

Departament d'J!Jricultura.
Ramaderla, Pe_ Ca~ ,
Cooperació Mu~al

Av. d'Espanya, 41

07800 EMssa O*' Balears)
tal. 97119 55 s2-iax9'11 195912
dep_agrlcultura ~ns aIlGleMssa.eG
www.conselldelvlEa.es

ASSUMPTE: AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIRCACIÓ DE LA LLEI 'c8'2006M DE 12
D'ABRIL, BALEAR DE CACA I PESCA FLUVIAL

Fets:

La Sra. Neus lIiteras, de la Direcció General de Medi Natural, Canvi Clinétic ·¡ Educació
Ambiental envia 'el dia 11/06/2012 amb registre de sortida del Govern de lis lIIes Balears
núm. 22771/2012, i amb entrada al Consell Insular d'Bvissa el dia 14/06!!O12 amb AGE
núm. 14121, ·escrit en el qual es demana si existeix cap observació referent .I'avantprojecte
de lIei de la modificaci6 de la Uei 6/2006, de 12 d'abril de 2012. balear
caya ¡pesca
fluvial.

*

Aquest avantprojecte a que es refereix la Sr. Neus Uitera va ser enviat per aDrreu electronic
al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caya i Cooperació Muni,*al del-Cansel!
Insular d'Bvissa pel Secretari del Camite Cinegetic Interinsular, el Sr. Joan Mayo!, en data
14 de maig de 2012.

Consideracions:
.L'escrit de la Directora General de Medl Natural, Canvi Climatic 1 Educació AmbientaJ
pemana si el ConseU Insular d'Eivlssa té cap observació sobre ¡' esborrany definitiu de la
modificació de la Uei 6/2006. Aquest és "esborrany que els tecnics del Cansell de .Mallorca
han realitzat, remes pel Sr. Joan Mayol, on efectivament s'inclouen les observacions que es
realitzar~n des del Consel! d'EJvissa a la reunió del Camite Clnegetic Intemsular celebrada
el 2 d'abril de 2012No obstant. examinada novatnent la dacumentació tramesa, s'observa. una nova observació
en retació a la dispOS1Cló addiclonal cinquena que considera que les bonJicacions de les
taxes deurien ser potestatlves deis Consells lnsulars amb competencia en materia de caca.

Gonclusió:

seu

El Tecnic que subscriu, segons el
saber i entendre. informa oportú reaUtz.ar la
modificació segons I'observació a la disposició addicíonat cinquena, j planteja la següent
redacció:
.
Ondiu:

...

"( )
En el cas de subjectes passius que cónstltueíxln societats de capadors federades. la
quantia de fa laxa derivada de ,rexpedició de la matrícUla anual de vedats de socíeCats
de capadors lacals I de I'autorització per a camps d'enslnlstrament de c;sns, sera
objecte de bonificacíó en un 75% de la quota corresponent.

¡ 06 12 08:39

Dep. Infermatica Censal!

CoÍlselJ •

d'Eivissa

S'aplicar8.. una bonificaeió del 50% de la laxa cOITesponent.a la lJicimela de ·r aya / a la
¡licencia de pesca fluvial als sol-licitants que acre.dltin la condició de fecJt:rats a la
federacJó de Ga98 o a la federacjó de pesca fluvial de I'amblt territorial corr~nent. "

Hade dir: .

" (...)
La quantia de la taxa derivada de f'expedició de la matricula anual de .edats de
societat ~ocietats d6 oa9adors loca/s j de I'autorització per a camps d'ensilistrament
de cans, podra ser abjscte de bonificació (ins al 75% de fa quora correspomNlt, si aix!

ha consIderen e/s Canse/(s Insulars amb competencia en materIa de C8{::a.
Es podril. aplicar una bonlficació fins al 50% de la (axa oorresponent a la IWncla de
caya i a la ¡licencia flu0al a/s sol·licitants que acreditin la candlció de fetJNats a la
federacló de ca9a o la federacló de pesca fluvial de I'iunbit territorial corfe!l'Onent. si
aixf ha consid..ei'en els Conselllnsulars artlp competéméja en mElteria de cap& "

La Tecnic deJ Departament d'Agricultura. Ramaderia,
Pese
i Cooperació Ml!nicipal
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Sra. Neus L/iteras Reche
Directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climatic
Gremi Corredors, 10 PoI. Son Rossinyol
07009 Palma

Benvolguda senyors,
En relació a la possible modificacló de la Llei Balear de Ca~a 1Pesca Fluvial i
en res posta al vostre escrit en el que em demanau si tenim cap observsció a
fer a I'esborrany deflnitiu de la proposta que havien elaborat els tecnicsdel
Con se" de Mallorca inoorporant les observacions formulades a la reunió de día
2 d'abril.
Vos comunic que sobre el Dooument de Treball de 10 d'abril de 2012. Versió
revisada pel Comité Cinegetic Interinsular (Cel), des d'aquest Conselllnsu(ar
de Menorca no tenim res a objectar.

Ma6, 22 de ju;,y de 2012
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Governde les liJes Balears
Conselleria d tAgríc.ultu ra t Med i Ambíent i Territorí
Direcd6 General de Medí Natural.
Educació Ambiental i Canvj O¡matlc
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TRANSMISSIÓ DE FAX
DESTINATARI: BARTOMEU SEGUr CAP .D E SERVEI CA\.A
CONSELL INS~LAR DE MALLORCA
REMITENT: S. PROTECCIÓ
D'ESPEClEs

DATA: 2/7n2

NÚMERO.DE FAX: 971 176678

TOTAL PAGINES INCLOSA AQUESTA: 4

NÚMERO DE~TELEFON: 971 7849 S6
ASSUMPTE: REMISSIÓ
SUGGERIMENTS POSSIBLE
MODIFICACIÓ LLEI BALEAR DE CAf;.A
I PESCA FLUVIAL
=

o URGENT

.

o PER REVISAR

OCOMENTARI

o RESPONDRE'

NOTES I COMENTARIS~
Adjunt us rem'e t els .suggeriments de la posible modific~ció de la Llei. Balear ck.
Cas:a i Pesca Fluvial del Consell Insular de Menorca, ¡del Cons'ell Insular
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Loly Be~N"ffl!a,lf:§ra
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DG Medi Natura:!,' Educació Ambiental i Canvi Climatic
Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient i Territori

CJGremi corredors, 10;" 1 r pis 07009 Palma
Te!': 971 784956 Fax 971 17667 Web: http://especies.caib.es

¡r~[t

llm!~ Govern

:flílf!
~~j.';;

~ de les Jlles Balears

({0~retn

D/\ T A

Consellerja d IAgricultura,
Medi Ambient i Territori

,.'

(n..' tL~ }H{:~ tiLle.::.' ~
CCnl~Uf:!¡= d'A?I\(uiwru. Mr¿¡ !\mbjffi{ I Ttl!'Íton

1 1 JUKY 2U12

ENTRA O!'. _. __ .-

SQf, nol>. - - - - 1

2Z-186/¿,,2..

Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climatic

Catalina SolerTorres
Consellera executiva del departament de Medi Ambient
Consell Insular de Mallorca
General Riera, 111
07010 Palma

1 2 JUNY 2012

Exp .:
Emissor: SPEjmcbg
Document: ofici

Assumpte: possibles observacions a la modificació de la lIei de cafa .
Adjunt, trobareu , copia de I'escrit enviat als consellers responsables en materia
cinegerica. En aguest escrit es fa referencia a les possibles observacions a la
modificació de la lIei de cas;a gue puguin tenir els diferents consells, pergue aguests les
facin constar cas gue ho considerin adient.

Palma, 11 de juny 2012
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Miguel C. Ballester Graves ~,fI,O
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Web http://dgcapea.caib.es

Govern de les lIIes Balears
Conselleria d 'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural, Canvi Climatic i Educació Ambiental

Sr. Santiago Juan Juan
Conseller d'Esports, Joventut i Agricultura
Consell Insular de Formentera
Cj Arxiduc Lluís Salvador cantonada CjEivissa
07860 Sant Francesc Xavier (Formentera)
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DATA
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Benvolgut amic,
A la reunió de dia 2 d'abril del Comite Cinegetic Interinsular es va
analitzar en detall el contingut de la possible modificació de la Llei Balear de
Cac;a i Pesca Fluvial. Posteriorment, distribuírem I'esborrany definitiu de la
proposta que els tecnics del Consell de Mallorca havien elaborat d'acord amb
les observacions formulades en aquella ocasió, tant prest com va ser rebut en
aquesta direcció general (15 de maig).
A data d'avui, no hem rebut cap observació per part vostra, i voldria
confirmar que no teniu inconvenient en que el Consell de Mallorca adopti els
acords que corresponguin per iniciar el procediment de tramitació
parlamentaria del text el qual inclou, logicament, un període d'esmenes per
part deis grups parlamentaris.
Te prec, en conseqüencia, ens confirmis que no considereu necessari cap
canvi en aquesta fase d'inici de tramitació, o si teniu cap observació, ens arribi
a la major brevetat. Si no tenim resposta explícita el proper 25 de juny,
donaríem per bona la versió que coneixeu per iniciar el procés.
Ben cordialment
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Catalina Soler, Consellera de Medi Ambien fr. Conselllnsular de
Mallorca
.
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C/ G.Corredors, 10.(Son Rossinyol) 07009 Palma de Mallorca.
Tel.: 971 176666. Fax 971 176679
web http:Udgcapea.caib.es

Govern de les lIIes Balears
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural, Canvi Climatic i Educació Ambiental

IW.~
;'lMl'

Sr. Fernando Villalonga Bordes
Conseller d'Economia, Medi Ambient i Cac;a
Conselllnsular de Menorca
Plac;a de la Bioesfera, 5
07760 Ciutadella

Govern
de IP.5 lIIes Balear!!

DATA

1 1 JUKY 2012

ENTRADA ----,SORTlDA- - - - I
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Benvolgut amic,
A la reunió de dia 2 d'abril del Comite Cinegeric Interinsular es va
analitzar en detall el contingut de la possible modificació de la Llei Balear de
Cac;a i Pesca Fluvial. Posteriorment, distribuírem I'esborrany definitiu de la
proposta que els tecnics del Consell de Mallorca havien elaborat d'acord amb
les observacions formulades en aquella ocasió, tant prest com va ser rebut en
aquesta direcció general (15 de maig).
A data d'avui, no hem rebut cap observació per part vostra, i voldria
confirmar que no teniu inconvenient en que el Consell de Mallorca adopti els
acords que corresponguin per iniciar el procediment de tramitació
parlamentaria del text el qual inclou, Ibgicament, un període d'esmenes per
part deis grups parlamentaris.
Te prec, en conseqüencia, ens confirmis que no considereu necessari cap
canvi en aquesta fase d'inici de tramitació, o si teniu cap observació, ens arribi
a la major brevetat. Si no tenim resposta explrcita el proper 25 de juny,
donaríem per bona la versió que coneixeu per iniciar el procés.
Ben cordialment
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C0pia: Catalina Soler, Consellera de Medi Ambien't Canse" Insular de
Mallorca

"'.
c¡ G.Corredors, 10.(50n Rossinyol) 07009 Palma de Mallorca.
Te!': 971 176666 . Fax 971 176679
web http://dgcapea.caib.es

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
AGRIC., MEDI A. 1 TE
REGISTRE: SORTIDES
Govern de les lIIes Balears
Núm: 22771/2012
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territe!i~a : 11106/2012
Direcció General de Medí Natural, Canvi Climatic i Educació Ambiental

Sr. Antonio Mari Mari
Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ca<;a i Cooperació municipal
Consell Insular d'Eivissa
Av. d'Espanya, 49 3er pis
07800 Eivissa
Benvolgut amic,
A la reunió de dia 2 d'abril del Comite Cinegeric Interinsular es va
analitzar en detall el contingut de la possible modificació de la Llei Balear de
Ca<;a i Pesca Fluvial. Posteriorment, distribuírem I'esborrany definitiu de la
proposta que els tecnics del Consell de Mallorca havien elaborat d'acord amb
les observacions formulades en aquella ocasió, tant prest com va ser rebut en
aquesta direcció general (15 de maig).
A data d'avui, no hem rebut cap observació per part vostra, i voldria
confirmar que no teniu inconvenient en que el Consell de Mallorca adopti els
acords que corresponguin per iniciar el procediment de tramitació
parlamentaria del text el qual inclou, logicament, un període d'esmenes per
part deis grups parlamentaris.
Te prec, en conseqüencia, ens confirmis que no considereu necessari cap
canvi en aquesta fase d'inici de tramitació, o si teniu cap observació, ens arribi
a la major brevetat. Si no tenim resposta explícita el proper 25 de juny,
donaríem per bona la versió que conei~eu per iniciar el procés.

/

\)\.\\lRA, 4ft/),

Neu Ll iter!G

__ _ Ir~ctora
,.

,.

•

,. .

:t;;·"·c::~,¡'F:;

. '"

'..

~

~ ~".\
W;:;

~'4'OJ • r~l.)~~

GOVERN DE LEs .
IILES BALEARS

"t;~_,.
.,,1."" '-

'·7;-

,~;.",'

. '.

Cqpia: Catalina Soler, Consellera de Medi Ambi eh~COhselllnsular de
Mallorca

c¡ G.Corredors, 10.(Son Rossinyol) 07009 Palma de Mallorca.
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web http: //dgcapea.caib.es
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Sra. Catalina Soler Torres
Consellera Executiva del Departament de Medi Ambie
Consell de Mallorca
General Riera, 111
07010 Palma

Benvolguda consellera,
Tenc molt de gust en confirmar-te que la darrera versió que hem pogut coneixer del
texr que heu elaborar per a la modificació de la Uei 6/2006, Balear' de Ca¡;:a i Pesca
Fluvial, recull al nostre encendre rotes les observacions i suggeriments formulats al
sí del Comite Cinegetic Interinsular, i compta, per tant" amb la nostra conformitat
de cara a la seva tramitació parlamentaria.
Entenem, igualment, que heu incorporat les observacions formulades per la resta
de Consells Insulars., i en conseqüencia, ateses les vostres competencies i la
iniciativa d'impulsar aquesta modificació, sembla procedent que efectueu les
actuacions escaients per elevar la proposta a la tramitació parlamentaria que lí
correspon .
Una salutació cordial,

Grcmi de Corredors, 10, Pol(gon Son Rossinyol. 07009 Palma - Tel. 971176676 Fax 971176679

fII
~lf
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Conselleria d IAgrkul.tt.u"a t Medi Ambient i Territori
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TOTAL PAGINES INCLOSA AQUESTA: 4

NÚMERO DE':TELEFON: 971 7849 S6
ASSUMPTE: REMISSIÓ
SUGGERIMENTS POSSIBLE
MODIFICACIÓ LLEI BALEAR DE CA'-A
I PESCA FLUVIAL

o URGENT

o PER REVISAR

DCOMENTARI

o RESPONDRE"

NOTES I COMENTARIS~
Adjunt us rem"et els suggeriments de la posible modificació de la Llei Balear de
Ca~a í Pesca Fluvial del Consell Insular de Menorca, i del Cons'ell Insular
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Per aclarir i consensuar en el Comité
Interinsular de Caca
Art. 2 Definicions
"2.b)5. Ca<;;a: Activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els
animals silvestres, assilvestrats o alliberats amb aquesta finalitat,
legalment qualificats com a cinegetics, encal<,;ar-los, atreure'ls,
localitzar-los o assetjar-los amb la finalitat de capturar-los, matar-los
o facilitar-ne la captura per un tercer, amb els mitjans, les armes i els
procediments legalment establerts. Pwir21 cOfl s ¡clerar- Se." t éllllbé' C(.1(3 la
Jl1aki:\3 éiCtivi1élt, quan tot j no élfeclar él éSPt'ciéS cinegétiC]lles () no
praelicar - sé amI) Initjéil1S, élTll1eS o procédiments Jegalment eSlabJerts,
l\'l1gui el l11éHei:\ objccliu cJ'atreure e."Is anil11él]s, localitzar-lus o
cISSt' ljélr-]os Cill1b léi finaliléll de capturar-jos, maLaf'-¡o s () facilitar-l1e lél
cap Lura Ix~r un 1\:TCt:r.
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2,b) 9. Llepolidor: Estructura o punt de superfície inferior a 2 metres
quadrats en el qual es proporciona aliment a les especies de ca<;;a
artificialment, amb l' objectiu de practicar-hi els aguaits o altres
meto des de ca<;;a.
9. Llepolidor: Punt en el qual es proporciona aliment a les especies de
ca<;a artiticialment, amb l'objectiu de practicar-hi els aguaits o altres metodes de
ca<;a.

Article 5. Acció de cacar.
"Es considera acció de cacar, als efectes disposats en aquesta llei,
l' exercida per les persones, o la disposició material per exercir-la,
mitjan<;;ant I'ús d'arts, armes, animals o mitjans apropiats, per cercar,
atreure, perseguir o assetjar animals, amb la finalitat de matar-los,
apropiar-se'n o facilitar-ne la captura per un tercer. Inclou també el

control d' especies i altres accions amb la mateixa finalitat segons el
que preve u l'article 2.b).5 d'aquesta llei."
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6. No obstant el que es disposa en el present article, en el cas de trams
de torrents inclosos en vedats de qualsevol categoria, s'hi pot practicar
la ca¡;;a, excepte els casos en que la conselleria competent en materia
de ca¡;;a dicti resolució en sentit contrari, publicada al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
~. ~() uhSl(I111 el que es dispns:.l en el presenl urticle. en el cu:; de trams eh:lorrenls inclusos en \'cdats de qualsc\ol calegoría, s'hi pot practicar la c8<;a.
excep1e els casos en que la cunselleria competent en materia de caya dicti resolució
l'n scntil contrario puhlicada al Bu\lIelí Oricial de les llks Balears. Un 1ram
de tolTt'nt es considera inclós en un vedat qW.ll1 formen part d'aquest els seus dos

i1largcs.

56.

7. Els agents de l'Clutoritat i els seu s auxiliars, en l'exercici de les
seV t 'S funciuDs de vigilancia. inspecció i control i en el seu ámbit.
territorial cl'3ctl!ació, poden identificar els practicants ele les aclivitats
objeCle de r e gulació per la ll e i present i tenen dret. el' accés él LOt 1ipus
de Le rrenys rurals, cinegetics () 110 cinegetics, tant tanc31 s com oberts,
s ense avís preví, él¡XI com a les instal' laclons, recjntes tancats,
vehicles , recipienLs i Ciualsevol altre element relacional amb les
materies regulades en aquesta ll{;'i, anlb lots els elements auxiliars per
al clest'llvolupalllcnt ele la seVél tasca. En el cas elel domiciJi, l'acces es
portara él Lerme cl'acorcl amb la legislació penal processal.
7. EIs agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions de vigilancia,
inspecció i control i en el seu a.mbit territorial d'actuació, poden identificar
els practicants de les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret
d'accés a tot tipus de terrenys rural s (cinegetics o no cinegetics), instal'lacions,
vehicles, recipients i qualsevol altre eIernent relacionat amb les materies regulades
en aquesta llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de
la seva tasca. En el cas del domicili, l'accés es portara a terme d'acord amb la
legislació penal processaL
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Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/2006,
de 12 d'abril, balear de caca i pesca fluvial
Exposició de motius
La Llei 6/2006, de 12 d' abril, balear de ca<;;a i pesca fluvial du ja una
serie d' anys d' aplicació. En el dia a dia de la gestió administrativa i
tecnica d'aquesta practica, que a les Illes Balears genera un volum de
tramitacions especialment elevat i un us del camp significatiu, s'ha fet
palés que alguns punts requereixen revisió. El fet que la llei es genera en
un marc estatuari previ a 1'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l' escenari actual.
En particular, la Llei regula en l' article 30 les proves i la certificació
d' aptitud per a la practica cinegética, com a elements obligatoris per a
l' obtenció de la llicénci? de caca, com també les causes d' exempció de
les proves, les quals són molt dificils de verificar en el període temporal
que fixa el punt 6 de l'article en qüestió. Primerament, perque les
aplicacions informatiques per verificar d' ofici els requisits necessaris són
posteriors a l' inici del període establert, i també perqué l' exigencia a les
persones interessades de 1'acreditació deIs requisits suposaria remetre's
a procediments administratius d' obtenció de la llicencia de caca previs a
la Llei, moment en el qual la ciutadania no podia saber qué s' esdevindria.
Tot plegat fa que, amb les repercussions económiques i socials que es
derivarien de l'aplicació de l'article 30, aquest article esdevengui fora de
context, no soIs en el marc de la realitat de la nostra comunitat
autónoma, sinó també comparativament a altres comunitats autónomes
que tenen proves d' aptitud o "examen del cacador", o estan en procés de
desenvolupar-les.
El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspas als consells
insulars de les funcions i els serveis inherents a les competéncies
própies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en materia

de cae;;a i de regulació, vigilancia i aprofitament deIs recursos cinegetics,
com també de pesca fluvial, en desenvolupament de la Llei organica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de I'Estatut d' autonomia de les Illes
Balears, estableix un desenvolupament i aplicació de l' examen del
cae;;ador diferenciant funcions que pertoquen unes al Govern de les Illes
Balears, i altres als consells insulars, fet que s'ha de prendre també en
consideració.
L' escenari actual en que les competencies en materia de cae;;a i pesca
fluvial són própies deIs consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, cada un en el seu ambit territorial, romanent una
competencia residual que és exercida per part del Govern de les llles
Balears, i que ja s'han transferides les funcions, mitjans i serveis, obliga
especialment a fer un esfore;; de cara a disposar d'una llei practica, que
alhora salvaguardi la solució agil i precisa de les problematiques
concretes a cadascunes de les realitats insulars, així com l' existencia uns
principis comuns aplicables amb propietat a totes elles.
Finalment, la necessaria austeritat, eficiencia i agilitat que cal inferir com
a valors positius en l' exercici de funcions públiques, especialment en
l' escenari socioeconómic actual, fa recomanable simplificar o suprimir
diversos tramits i registres que no aportaven avantatges significatius de
cara a la practica cinegética a les Illes Balears ni a la seva gestió
administrativa.
Article únic
Es modifiquen els següents articles de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de cac;a i pesca fluvial, que passen a tenir el contingut
següent:
Article 2.
Definicions
2.b) 6.Cac;;a a coll: procediment tradicional de cac;;a basat en 1'ús de filats
a coll, amb teles entre dues canyes, sostingudes i accionades pel cae;;ador
per a la captura de determinades especies d'aus".
Dues noves definicions:
2.c.lO. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
2.c.ll. Fas (pesca fluvial): punt d' entrada o sortida a masses d' aigua més
amples.
Article 6. Cac;;ador.

6.2 El dret a ca¡;;ar correspon a persones majors de 14 anys que, havent
acreditat l' aptitud i el coneixement precisos, estiguin en possessió de la
llicencia de ca¡;;a de les Illes Balears o equivalent, d' acord amb el que
disposa l' article 29 d' aquesta llei, no es trobin inhabilitades per sentencia
judicial o resolució administrativa ferma i compleixin la resta de requisits
als efectes establerts en aquesta llei i a les restants disposicions
aplicables.
6.3 El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita" per a
poder exercir la ca¡;;a, l' autorització express a i per escrit de qui n' ostenti
la representació legal. Els majors de 8 anys menors de 14 anys podran
actuar com a ca¡;;adors acompanyats d' altres ca¡;;adors en modalitats
sense arma de foc, sota la responsabilitat d'aquests, desenvolupant totes
les accions inherents a l' exercici de la caca amb aquella modalitat.
6.6. L'exercici de la caca amb armes de foc per part de menors d'edat
majors de 14 anys, requereix que aquests, a més d'estar en possessió de
l' autorització especial per l'ús d' armes, i la resta de documentació
preceptiva per a la practica de la ca¡;;a, vagin acompanyats d'un cacador
major d' edat autoritzat a tal efecte pels responsables legals del menor, el
qual ha d' estar en possessió de la llicencia d' armes i de la resta de
documentació preceptiva per a la practica de la caca, que els controli i
se'n responsabilitzi sense allunyar-se'n."
Article 7
Drets i deures del cacador
g) Coneixer la classificació cinegetic deIs terrenys on practica la caca
així com diposar de les autoritzacions expedides pels titulars que
pertoqui.
(nou punt)

Article 12. Disposicions comunes a1s vedats de caca.
"2. La titularitat d'un vedat haura de recaure sobre una única persona
física o jurídica, la qual n' assegura la gestió i l' aprofitament sostenible
deIs recursos cinegetics, el compliment de les obligacions derivades de
i esta habilitada per autoritzar- hi la caca d' acord
la normativa vigent,
amb les previsions de la llei present."

Article 13. Vedats de societats 10ca1s.
2. "Per a 1'inici de declaració, la societat promotora ha de sotmetre a la
conselleria competent en materia de ca¡;;a una sol'licitud de vedat, amb la
qual acrediti suficientment la cessió al seu favor deIs drets cinegetics
d'un mínim del 20 per cent de la superfície deIs terrenys proposats com a

vedat. L'esmentada sol'licitud ha de ser objecte de tn'imit d'informació
pública mitjanc;;ant anunci exposat, durant un termini mínim d'un mes, al
tauler de l' ajuntament del terme municipal on se situYn els terrenys
afectats i ha d'incloure la intenció expressa de constituir el vedat, els
seus límits cartografics i la relació de parcel'les afectades. Si, durant el
termini assenyalat en el paragraf anterior, els titular s de les parcel'les no
manifesten, de forma expressa i per escrit, la seva oposició a la inclusió
d' aquests en el vedat, es presumeix la cessió efectiva deIs drets
cinegetics en favor de la societat local. Els terrenys deIs propietaris que
manifestin de forma expressa i per escrit el seu desacord han de ser
exclbsos. En qualsevol moment el titular del terrenys inclosos en el
vedat podra exercir la segregació que se li reconeix en l'article 12.6.
L' efectiu compliment del tramit del procediment per a la declaració de
vedat, d'acord amb el disposat en el present apartat, s'ha d'acreditar a
l' expedient mitjanc;;ant certificació del secretari de l' ajuntament."
Article 14. Vedats particulars
"l. Són vedats particulars de cac;;a els declarats com a tals per la
l'administració competent en materia de cac;;a a petició deIs propietaris
deIs terrenys o els titulars d'altres drets reals o personals que impliquin
l'ús i el gaudi de l' aprofitament cinegetic i que compleixin els requisits
legalment establerts a tal efecte. Poden exercir-hi la caca els titulars
cinegetics, els seus acompanyants i les persones a les quals aquells
autoritzin expressament i per escrit.
2. Els vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un o de
més propietaris, sempre que els terrenys que els integren siguin
contigus. En el cas de caca menor, en terrenys d'un únic propietari, la
superfície total de la parcel'la o conjunt de parcel'les cadastrals
contigües que els integren ha de ser igualo superior a 50 hec1arees en el
cas de Mallorca i de 20 en les altres iHes; en terrenys de varis
propietaris, la superfície total de les parceHes cadastrals contigües que
els integren ha de ser igual o superior a 100 hectarees en el cas de
Mallorca i de 50 en les altres iHes. Per a la caca major, les extensions
mínimes requerides són 150 i 300 hectarees respectivament.
En el cas de finques la propietat de les quals pertanyi de forma
proindivisa a diferents titulars, és necessaria la majoria establerta a
1'article 398 del Codi Civil, com a requisit d'obligat compliment per a la
integració d' aquestes en el vedat.
3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica que n'ha
obtingut la declaració com a titular deIs terrenys o per cessió
documentada deIs drets cinegetics deIs titulars. En cas de vedats
constitults sobre terrenys de diversos propietaris, aquests han de
constituir una associació o comunitat de propietaris per a la gestió del

veelat o alternativament efectuar la cessió elels seus elrets en favor de qui
n'ha el' ostentar la titularitat.
En cas el' existencia d'un contracte d'arrendament o acord ele cessió deIs
drets cinegetics el'un veelat, s'haura de fitxar documentalment i notificar a
l'aelministració competent qui ostentara la titularitat cinegetica elel veelat
elurant el període ele vigencia elel contracte o acord, i s'haura d' efectuar,
si s' escau, el canvi ele titular cinegetic corresponent. En cas de litigi
entre les parts o en altres casos en que sigui impossible determinar en
qui r e cau la titularitat d'un vedat, l' administracio resoldra la suspensió
cautelar de la ca<;a en el vedat."
Suprimir:
4. En cas de segregació d'un vedat, els que en resultin han de complir els
mateixos mínims i les mateixes conelicions descrits en aquest article.

Suprimir:
5. L'arrendament deIs drets d'aprofitament d'un vedat particular de ca<;a
pot ser inscrit pels seus titulars al registre habilitat a l' efecte a la
conselleria competent en materia de ca<;a. En aquest registre han de
figurar: número del vedat, titular en qualitat d' arrendador, període
d' arrendament, dades personals deIs ca<;adors arrendataris i del que
quedi designat com a responsable del vedat pel període d'arrendament.
Suprimir
6. La inscripció de 1'arrendament implica el canvi de titularitat deIs drets
cinegetics a favor de 1'arrendatari, que assumeix davant 1'administració
les prerrogatives i responsabilitats que es deriven de l' aplicació
d' aque sta llei i de les normes que la desenvolupen, quedant-ne exonerat
a tots els efectes el titular deIs terrenys. Aquest canvi s' efectua d' ofici
per la conselleria competent en materia de ca<;a i es revoca a la fi del
període d' arrendament.

Article 21. Zones de seguretat
nou punt 2.f
2. f) Les parcel'les agrícoles d'hortalissa i fruiters en explotació.
5. Les distancies de seguretat e stablertes amb caracter general en el
punt precedent queden adaptades amb caracter específic en el següents
casos:
a) El que s' estableixi en una autorització especial expedida per
l' administració competent en materia de ca<;a, d' acord amb l' article
39 d' aquesta llei.

b) A les zones de seguretat relatives a edificis aYllats o parcel'les
d'hortalissa o frulters, el titular d'aquests edificis o parcel'les
podra autoritzar per escrit l' exercici de la car,;a quan sigui
necessaria per a prevenir perjudicis ocasionats per les especies
cinegetiques, i que no afecti a zones publiques o a tercers. En cas
de que el car,;ador sigui el propietari o arrendatari, no caldra
l'autorització esmentada.

Article 23. Refugis de fauna
3. La declaració es podrá fer d' ofici, a iniciativa de l' administració
competent en materia de ca~a, o a instancia de 1'administració competent
en protecció d' especie, de l' administració competent en materia
educativa, d' entitats científiques legalment constituYdes, d' organitzacions
no governamentals amb finalitat cinegetica, mediambiental o educativa,
deIs ajuntaments o de la propietat. En tots els casos sera necessaria la
conformitat expressa de la propietat, excepte quan es tramiti d' ofici per
part de l' administració per raons de conservació de la fauna, les quals
hauran de quedar degudament acreditades a l' expedient.
7. L' administració competent en materia de car,;a expedeix la matrícula
anual acreditativa de la condició de refugi de fauna d'un terreny, previ
pagament de la taxa corresponent. Els refugis de fauna decIarats d' ofici
per part de l'administració estan exempts de pagar matrícula anual.

Article 28
Requisits per a l' exercici de la car,;a
1. Per a l' exercici de la car,;a a les Illes Balears, el car,;ador ha d' estar
en possessió deIs documents següents:

C.. )
e) Document original o copia compulsada acreditativa de l' autorització del
titular cinegetic del terreny per a practicar-hi la car,;a, excepte si es va
acompanyat per aquest.
Article 29.5 bis
La llicencia de car,;a ha de ser expedida pel Consell Insular de la localitat
de residencia del titular i habilita per a exercir la car,;a a totes les illes
Balears.
(nou)
ArticIe 30. Proves d' aptitud
"l. Per obtenir la llicencia de car,;a de les Illes Balears, a partir deIs 14
anys, cal un document d'habilitació que s' obté mitjanr,;ant la superació de

les proves que acreditin la possessió deIs coneixements necessans per
exercir la cac,;a a les Illes Balears.
2. Correspon a 1'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears determinar reglamentariament el temari i tipus de proves, que
versaran sobre el coneixement de la normativa cinegetica, modalitats i
arts material s utilitzades per exercir la cac,;a, distinció de les diverses
especies animals, mesures de seguretat i educació cinegetica, sense
perjudici d' altres materies.
3. Correspon als consells insulars la convocatória i realització de les
proves, la realització de cursets si s' escau, i l' expedició del document
d'habilitació als interessats que les hagin superat i compleixin la resta de
requisits normativament exigibles.
4. L'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pot
establir acords amb altres comunitats autónomes per al reconeixement
mutu de la validesa del document d'habilitació, així com fitxar
reglamentariament criteris de convergencia, períodes transitoris i altres
excepcions a l' examen previst en el punt 1 d' aquest artic1e, així com
cursets de forma ció dirigits a la superació de l' examen, i la seva
realització per part d' entitats públiques i privades.
5. Els titulars d'un mínim de llicencies de cac;;a per dos anys en els cinc
darrers previs a l' entrada en vigor del reglament amb la determinació del
temari previst en punt 2 d'aquest artic1e, queden exempts de les proves
previste s en el present artic1e.
5. Els infractors sancionats per faltes molt greus previste s en aquesta llei
han de passar per les proves d'aptitud per a poder obtenir nova llicencia
d e cac,;a. "

Artic1e 31. Autoritzacions per a cac;;ar
Nou punt 3. Tot i l' expressat en el punt anterior, en els vedats privats de
cac,;a un cac;;ador autoritzat pel titular podra cac;;ar amb un cac;;ador
acompanyant si així ho faculta expressament l' autorització expedida pel
titular.
4. Les autoritzacions per a cac,;ar en els terrenys cinegetics, que han de
ser emeses en model normalitzat per resolució de l' administració
competent en materia de cac;;a, es c1assifiquen en els tipus següents:
a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són autoritzacions a favor
deIs membres de les societats que en siguin titulars. Poden ser
substituldes per un carnet identificatiu del soci, amb notificació previa

per part de la societat de cac;adors al soci i a l' administració competent
deIs continguits de l' autorització per a la temporada de cac;a en questió
b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i terrenys de cac;a
controlada. Es regulen segons el que estableixi el seu pla técnico
c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes autoritzacions són
emeses per temporada de cac;a.
d) Autoritzacions a cac;adors convidats. Són esteses pel titular cinegetic
del vedat per una sola jornada de cac;a.
e) Autoritzacions a un acompanyat. S'ajusten al previst en el punt 3
d'aquest article.
(.::> ~. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s'ajustin a les previsions
del present article i a les previsions aprovades al pla técnic del vedat,
així com les que siguin esteses sense haver satisfet la matrícula anual
del vedat.
Article 33. Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars
l.a) Armes automatiques o semiautomatiques que contenguin en el seu
interior, durant l' exercici de la cac;a, més de dos cartutxos.
l.d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular.
2.b) L'abandonament en el medi de cartutxos usats, que han de ser
recollits després de cada seqüéncia de tir.
Article 38. Prohibicions de caracter general
3. Cac;ar fora del període comprés entre mitja abans de la sortida del sol i
mitja hora després que s'hagi post, llevat de la cac;a del tord, que podra
iniciar-se una hora abans de la sortida del sol.
Article 45. Protecció deIs cultius.
l. La conselleria competent en matéria de caca pot dictar les mesures
necessaries perqué, quan es presentin determinades circumstancies
d' ordre agrícola o meteorológic, es condicioni, prohibeixi o intensifiqui la
practica de la caca a fi d' assegurar la protecció adequada deIs cultius que
puguin resultar afectats.
3. En el supósit que la producció agrícola, ramadera o forestal d'una finca
es vegi perjudicada per les peces de cac;a, la conselleria competent en
materia de cac;a, a instancia de part, ha de fer-ne una avaluació de les
circumstancies, així com de les seves repercussions, i de conformitat
amb el disposat a l' article 39 pot autoritzar al titular del vedat, o al
propietari o l' agricultor amb coneixenca del titular del vedat, a adoptar
mesures extraordinaries de caracter cinegétic per al control de l' especie
o les especies que ocasionin aquests perjudicis.

Artic1e 50. Responsabilitat per danys
2. Els titulars d'aprofitaments cinegetics són responsables deIs danys
material s generats als cultius i l'arbrat per les peces de ca(,;a dins els
seus terrenys i colindants, sempre que els danys fossin evitables
mitjan(,;ant l' aplicació del corre s ponent pla tecnic de ca(,;a aprovat o
autoritzacions de control d' e species. Subsidiariament, en són
r e sponsables els propietaris de Is terrenys, amb l' excepció d' aquells
casos en els quals la causa del dany és deguda a un tercer, alie als
anteriors. En el cas de zones de ca¡;;a controlada, si la conselleria
competent en materia de ca(,;a n'ha cedit l' aprofitament cinegetic a una
societat de ca(,;adors, en respondra aquesta i, subsidiariament, la
conselleria competent en materia de ca¡;;a.
Article 54. Comissió de Ca¡;;a Major i Homologació de trofeus
l. La Comissió de Ca¡;;a Major i Homologació de Trofeus és un órgan
col'legiat amb participació social, adscrit al departament competent en
materia de ca¡;;a del Consell de Mallorca, la funció del qual és fomentar la
ca¡;;a de cabra salvatge mallorquina i homologar els trofeus d'aquesta
varietat, i d' altres que li siguin sotmesos amb aquest objectiu.
2. La seva composició i el seu regim de funcionament seran e ls que
determini r eglamentariament el conseller competent del Consell de
Mallorca. La resta de consells insulars hi podran designar un vocal.
Artic1e 56.
Autoritats competents i personal col'laborador
2. Les funcions de vigilancia, inspecció i control de 1'activitat cinegetica
a les Illes Bale ars corresponen a l' administració competent en materia de
ca¡;;a, mitjan¡;;ant els seus agents de medi ambient, amb els guardes de
camp i zeladors com a auxiliars deIs primers, sense perjudici de les
competencies que corresponen als cossos i a les forces de seguretat.
7. EIs agents de l' autoritat i els seus auxiliars, en l' exercici de les seves
funcions de vigilancia, inspecció i control i en el seu ambit territorial
d'actuació, poden identificar els practicants de les activitats objecte de
regulació per la llei present i tenen dret d' accés a tot tipus de terrenys
rurals, cinegetics o no cinegetics, tant tancats com oberts, sense avís
previ, així com a les instaHacions, recintes tancats, vehicles, recipients i
qualsevol altre element relacionat amb les materies regulades en aquesta
lle i, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de la seva
tasca. En el cas del domicili, l' accés es portara a terme d' acord amb la
legislació penal processal.
Artic1e 67

Graduació de sancions
2. En el cas de reincidencia, l'import de la sanció que correspongul
imposar s'incrementa en un 50 per cent de la seva quantia i, si es
reincideix dues o més vegades, 1'increment és del cent per cent. Es
considerara reincident al ca<;ador que cometi una infracció en materia de
ca<;a havent estat sancionat en ferme per una infracció prévia en la
mateixa materia, i la sanció no hagi prescrit.
Article 70. Comissos
3. En el cas d'ocupació de pe<;a morta i aprofitable, 1'agent o l'auxiliar
d'agent denunciant 1'ha de lliurar a un centre benefic, mitjan<;ant rebut
que s'ha d'incorporar a l' expedient.
Article 71. Retirada i devolució d'armes
Afegir un punt 5.
5. Als efectes d'agilitzar la tramitació deIs expedients sancionadors i la
devolució deIs decomisos si s' escau, en el cas de no reincidents, una
vega da iniciat l' expedient, l' administració competent en materia de ca<;a
podra efectuar la devolució de 1'arma una vegada l'interessat hagi satisfet
un rescat no retornable de 300€ per cada arma, sempre que no existeixin
indicis d'infraccións molt greus. L'impagament per part de l'infractor dins
el període voluntari de la sanció imposada supo sara el nou decomís de
l' arma, que no sera retornada fins al tancament de l' expediento
Article 74
Infraccions greus
19. Sol'licitar o posseir llicencia de caca, o altres autoritzacions per a la
practica de les diferent modalitats, estant inhabilitat per sentencia judicial
o reso1ució administrativa ferma o sol'licitar-la sense complir una sanció
anterior per infracció a la normativa cinegética.
38. Ca<;ar fora del període compres entre mitja hora abans de la sortida
del sol i mitja hora després de la seva posta, o una hora abans de la
sortida del sol i mitja hora després que s'hagi posat en el cas del tordo
48. Tenir el cans de caca en condicions inadequades segons preve u la
normativa sectorial vigent.
Nova
Article 75
Infraccions lleus
20. Abatre una peca aixecada per un a1tre ca<;ador.
Suprimir

28. Cac;ar seguint altres cac;adors a una distancia inferior a 100 metres,
tant si es tracta de cac;a major com de menor, fora deIs terrenys
cinegetics en els quals tingui lloc un arruix.
Suprimir
29. Cac;ar amb la llicencia de cac;a caducada en un període no superior als
dos mesos.
(s' afegeix)
30. Incomplir les condicions fixades per al control de predador amb
gabies trampa, quan d'aquest incompliment s'en derivi la mort de 1'animal
capturat o el seu dany injustificat.
(s' afegeix)
3l. Inclomplir l' establert a la resolució anual de vedes i a la normativa de
desenvolupen d'aquesta Hei, quan no sigui constitutiu d'infracció greu o
molt greu.
(s'afegeix)

Article 76. Quantia de les sancions de caca i inhabilitació per punts.
l. Per la comissió de les infraccions de cac;a tipificades a la llei present
s'imposen les sancions següents:
a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible retirada de la
llicencia de cac;a, així com inhabilitació per obtenir-la durant un termini
de fins a dos anys.
c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i retirada de la
llicencia de caca, així com inhabilita ció per obtenir-la durant un termini
compres entre dos i quatre anys.
7. Els Consells Insulars, per via reglamentaria, podran establir un sistema
de penalització per punts per a la retirada de la llicencia de caca i per als
terminis d' inhabilitació per a obtenir-la, en relació a les infraccions
tipificades en la llei presento
Article 79.
2. Les mides mínimes seran les definides en la normativa que desplegui
el titular competent en materia de pesca fluvial. Els exemplars que no hi
arribin han de ser retornats immediatament a l'aigua després de la seva
captura, a ser possible vius.
Artic1e 87
6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors de 65
anys o menors de 14, estan exemptes de la taxa per a l' obtenció de la

llicencia de pesca fluvial
practica.

deIs permISOS administratius per a la seva

Article 90
2.a. Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb excepció de les
destinades exclusivament a la captura de l'anguila o el crane de riu, o el
salabre per a la gambeta en el cas de professionals.
2.b.: Eliminar" aixi com els explosius".
2.d: Ganxos, tridents, fitores,
palangres, robadores i llences.

arpons,

gambins,

ralls,

manigues,

2.e. Els peixos vius com a esca, aIXI com grumejar abans o durant la
pesca, excepte per a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerira
autorització de la conselleria competent en materia de pesca fluvial.
Article 92.
3. Com a elements auxiliars, únicament s' autoritza l'ús del salabre i de
ganxo per a l' extracció de peixos, i de vivers per mantenír els peixos
VlUS.

Article 105
(Eliminar punt 3)
3. Sempre que hí hagi diverses especles i una estigui vedada, la veda
s'ha d' estendre a tota classe de pesca que es realitzi amb el mateix
procediment.
Article 106
1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s'ha de respectar entre els
pescadors una distancia de 10 metres com a regla general, a no ser que
els pescadors implicats estiguin d'acord en reduir aquesta distancia.
L' administració competent en materia de pesca fluvial pot ampliar
aquesta distancia en les localitats i en les epoques on sigui convenient,
per motius de conservació.
Article 113
Del procediment sancionador
Sera d'aplicació en materia de pesca fluvial el disposat en materia
sancionadora a la secció primera, segona i tercera del capítol X d'aquesta
llei, tenint en compte l' especial aplicació en la materia de pesca fluvial.

Disposició addicional primera (en la modificació)NOVA
Els refugis de fauna e xistents previament a l' entrada en vigor d' aquesta
lle i procediran a ser matriculats d' ofici per part de l' administració
competent en materia de cac;a. El triunit d' ofici no exime ix als titulars del
pagament de la corresponent taxa de matrícula anual i altres taxes si n' és
el caso
Disposició addicional segona (en la modificació) NOVA
Els ve dats i els refugis de fauna creats amb data previa a l' entrada en
vigor d'aquesta llei, així com els que en resultin d'aquests per segregació
sempre que conservin la mateixa matrícula, no han d'ajustar-se als
mínims de superfície establerts en els articles 14 i 23 de la present llei,
r e spe ctivament. No obstant aque st fet, quan com a conseqüencia de
segregacions posteriors a !'entrada en vigor d'aquesta llei un ve dat o
refugi de fauna passi a tenir menys de 10 Ha. sera donat de baixa d' oficio
Disposició addicional quarta (en la modificació) NOVA
En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments normatius
prevists en l' article 85 d' aquesta llei, l' administració competent en
materia de pesca fluvial resoldra per a cada vedat de pesca fluvial les
r egulacions corresponents per prevenir l' aprofitament amb abús
desordre de les especies aquícoles existents, i ho notificara al titular.
Disposició addicional cmquena. Exempcions i bonificacions (en la
modificació) NOVA
Les administracions públiques estan exemptes del pagament de les taxes
pels tramits relatius als terrenys cinegetics i refugis de fauna, quan en
siguin els titulars o n'instin el tramit d'ofici. Els menors de 14 anys estan
exempts del pagament de la taxa relativa a l' expedició de la llicencia de
pesca fluvial.
La quantia de la taxa derivada de l' expedició de la matrícula anual de
vedats de societats de cac;adors locals i de 1'autorització per a camps
d' ensinistrament de cans, podra ser objecte d'una bonificació de fin s al
75% de la quota corresponent, si així ho considera el Consell insular de
l' ambit territorial corresponent.
Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció social
relativa a als aspectes que motiven la seva constitució, podran ser
objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota corresponent, si així
ho considera el Consell insular de l' ambit territorial corresponent.
Es podra aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa corresponent a la
llicencia de caca i a la llicencia de pesca fluvial als sol'licitants que
acreditin la condició de federats a la federació de caca o a la federació de
pesca fluvial de l' ambit territorial corresponent.

Disposicir') derogatória/eliminació de dlsposicions prévJE'S
Eliminar
Disposició addicianal sega na
Registre de soeietats
La conselleri a competent e n mater ia de medi am bie nt ha de procedir a la
creaci6 d'un registre d'e ntitats de cat;a i pesca fluv ial de la comunitat
autónoma de les IIles Balears on es registraran tates les sacietats o
assac iacions, sense anim de 'lucre , que tingui n com a o bj ec tiu social la
gestió. la regulació i l'organització de les activitats inc loses a aquesta
Ile i, als e feeles de l gaud i de benefieis i del eomplimenl d'obligaeions
estab lerts e n aq uesta i e n la res ta de la legislació vigent aplicable. El
Registre d'entitats de C8¡;a i pesca flu vial de la comunitat autóno ma ha de
ser púb lic.
Dis posici6 transitoria setena El segon punt
Llieéneies
2. S'estableix un període de tres anys per a J'establiment i ¡'ap licacíó deis
cer tifica ts d'aptitud per a l'obtenció de Ilicencies de ca¡;a.

Disposici6 final
Aquesta Llei e ntra e n vigor i'endema d'haver estat publicada en e l
Butlletí Oficial de les IIles Balears.

