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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 21368
Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells
insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial
L’apartat 23 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 17 de l’article 70 de la norma institucional
autonòmica, en les matèries de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial —com en moltes altres a què es
refereix l’article esmentat— els consells insulars tenen reconegudes, per llei,
competències pròpies les funcions i els serveis inherents a les quals, d’acord
amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat, s’han de traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió Mixta GovernConsells Insulars —òrgan de caràcter paritari previst en la disposició transitòria
cinquena de l’Estatut d’autonomia—, que ha de prendre la forma de proposta al
Govern de les Illes Balears, el qual, mitjançant un decret, l’haurà d’aprovar.
Així doncs, la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al traspàs de
funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19
d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, l’oportú Acord sobre el traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. Aquest
Acord, en forma de proposta de traspàs de funcions i serveis en les matèries susdites, s’eleva a la consideració del Consell de Govern perquè, mitjançant decret,
l’incorpori a l’ordenament jurídic.
Per tot això, amb l’acord previ de la Comissió Mixta Govern-Consells
Insulars d’aprovació de la proposta de traspàs, a proposta del conseller de
Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 24
de setembre de 2010,
DECRET
Article 1
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, adoptat pel Ple de l’esmentat òrgan col·legiat estatutari en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, pel qual es traspassen als consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, perquè els exerceixin en els seus
àmbits territorials respectius, les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com
també de pesca fluvial.
Article 2
En conseqüència, queden traspassades als consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, les funcions i els serveis, com també els mitjans
personals i els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes que resultin
del mateix Acord i de les relacions 1, 2 i 3 de l’annex.
Article 3
El traspàs a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia
assenyalat en cada cas per a cada un dels consells insulars en l’Acord de la
Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat dicti fins a aquest dia, si escau, els actes administratius necessaris per
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al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que
tenien en el moment de l’adopció de l’Acord de què es tracta.
Article 4
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 2 de l’annex, seran donats de baixa en els conceptes pressupostaris
corresponents i seran transferits per la Conselleria d’Economia i Hisenda als
conceptes habilitats en la secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, destinats a finançar el cost de les funcions i els serveis assumits pels
consells insulars, un cop que la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat trameti a la Conselleria esmentada els certificats de retenció de crèdit, per donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.
Disposició addicional primera
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre els consells insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera no aprovin les ordenances fiscals
corresponents a les funcions i els serveis que es traspassen mitjançant aquest
Decret, aquestes institucions insulars aplicaran les taxes i els preus públics establerts en la legislació autonòmica vigent.
Disposició addicional segona
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions,
les disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que es facin com
a conseqüència de l’exercici pels consells insulars de les funcions i els serveis
que se’ls traspassen mitjançant aquest Decret.
Disposició addicional tercera
Les conselleries d’Economia i Hisenda, de Medi Ambient i Mobilitat, i
d’Innovació, Interior i Justícia, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competència respectius, han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors
i directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquest Decret.
Disposició transitòria primera
1. Fins que no s’ultimi el procés de concreció de la translació als consells insulars dels béns i els recursos informàtics a què es refereix el punt 1 de
l’apartat N) de l’annex d’aquest Decret, l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears posarà a disposició de les institucions insulars,
perquè puguin gestionar-les des del mateix moment en què els traspassos de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars
en les matèries de què es tracta siguin efectius, les aplicacions informàtiques que
actualment s’usen per a la tramitació dels expedients d’atorgament de llicències
de caça i pesca fluvial, matrícules de vedats i sancionadors, sense cap cost per a
les institucions insulars afectades en aquest procés d’habilitació.
2. Correspon també als òrgans directius competents en matèria de tecnologia i comunicacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears dur a terme el manteniment de les aplicacions esmentades i resoldre les incidències que es produeixin en la gestió que les institucions insulars
facin d’aquestes aplicacions, amb interlocució permanent amb els òrgans que
corresponguin dels consells insulars, així com habilitar els accessos, els rols
d’usuaris i altres actuacions que siguin necessàries i també garantir en tot
moment el règim de protecció de dades.
3. Qualsevol millora evolutiva que els sistemes informàtics actuals
puguin necessitar en aquest període transitori o l’adopció de noves aplicacions
derivada de les actuacions que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com
a subjecte autonòmic en el conjunt de l’Estat hagi de dur a terme, des dels diferents àmbits institucionals, autonòmic o insulars, per donar compliment a compromisos adquirits, serà objecte de tractament en el si dels òrgans de col·laboració i cooperació multilateral que s’estableixen en l’annex d’aquest Decret, per
tal d’establir els àmbits de responsabilitat de cadascuna de les institucions
implicades.
Disposició transitòria segona
1. Fins que el Consell Insular de Mallorca no disposi d’unitats descentralitzades de caràcter permanent per a la tramitació de determinades llicències
de caça i la realització d’altres tràmits inherents a les funcions i els serveis que,
mitjançant aquest Decret, se li traspassen en aquesta matèria, o fins que la institució insular, en exercici de la pròpia autonomia, no acordi establir un altre sistema, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears col·laborarà
amb el Consell Insular de Mallorca, per mitjà dels instruments que convenguin
ambdues institucions, perquè els recursos propis, materials i personals, dels
quals disposa aquesta entitat del sector públic autonòmic en les seves delegacions comarcals de Mallorca, continuïn fent, com fins ara, les actuacions administratives que corresponguin pel que fa a la tramitació i l’expedició de les lli-
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cències de caça i la resta d’actuacions en aquesta matèria, de competència de la
institució insular des del dia 1 d’octubre de 2010.
2. Fins que no es formalitzi entre el Consell Insular de Mallorca i el
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, si escau, l’instrument
de col·laboració a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició, i amb la finalitat de garantir la continuïtat dels serveis públics vinculats a la caça en una
situació complexa de transició de responsabilitats entre administracions, des del
mateix moment en què sigui efectiu el traspàs de què es tracta, el suport que ha
de donar aquesta entitat del sector públic autonòmic a la institució insular afectada abastarà almenys les funcions i els serveis que determina l’Acord d’encàrrec de gestió entre la Conselleria de Medi Ambient i el Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears subscrit el 27 de març de 2007.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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1.1. En relació amb els terrenys cinegètics:
a) La declaració de vedats de caça per a l’aprofitament cinegètic, tant
de peces de caça menor com de peces de caça major, a què es refereix l’apartat
1 de l’article 12 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial,
com també l’autorització per a l’adscripció o la segregació de terrenys a un
vedat de caça, a què al·ludeix l’apartat 6 de l’article esmentat.
b) L’autorització del canvi de titular d’un vedat.
c) La declaració d’unió de vedats de caça major a què es refereix l’article 15 del Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de regulació de poblacions caprines, d’ordenació de l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i
de modificació dels plans tècnics.
d) L’expedició de la matrícula anual acreditativa de la condició cinegètica dels vedats de caça, de conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de l’article 12 de la Llei balear de caça i pesca fluvial, amb el pagament previ, si pertoca, de la taxa corresponent.

Palma, 24 de setembre de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i la segona, dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, ha adoptat un acord de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, en els termes
que es detallen a continuació:
A) Referència dels preceptes estatutaris en què s’empara el traspàs de
funcions i serveis
L’apartat 23 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament de recursos cinegètics.
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 17 de l’article 70 de la norma institucional autonòmica, en les matèries de caça i de regulació, vigilància i aprofitament de
recursos cinegètics —com en moltes altres a què es refereix l’article esmentat—
els consells insulars tenen reconegudes, per llei, competències pròpies les funcions i els serveis inherents a les quals, d’acord amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat, s’han de traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells
Insulars —òrgan de caràcter paritari previst en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia— que ha de prendre la forma de proposta al Govern
de les Illes Balears, el qual, mitjançant decret, l’haurà d’aprovar.
B) Funcions i serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma
que assumeixen els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera
1. En els termes de l’acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, es
traspassen als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
dins el seu àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les
funcions i els serveis que fins ara duia a terme l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, que s’indiquen a continuació:

e) L’atorgament dels certificats de qualitat als vedats de caça que s’esmenten en l’apartat 9 de l’article 12 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, en els termes que es determinin reglamentàriament i en els que, en el cas de caça major,
s’estableixen en el títol II del Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de regulació de
poblacions caprines, d’ordenació de l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i de modificació dels plans tècnics.
f) La gestió i l’administració dels vedats socials de caça la titularitat
cinegètica dels quals correspongui als consells insulars, de conformitat amb el
que preveu l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
g) La inclusió forçosa en un vedat social o de societats locals de
terrenys no cinegètics que hi estiguin ubicats la superfície total dels quals no
excedeixi el 15 % del vedat establert, una vegada incoat l’expedient oportú, en
el marc que estableix l’apartat 6 de l’article 15 de la Llei 6/2006.
h) La gestió i l’administració dels terrenys de titularitat dels consells
insulars, declarats vedats públics, que es destinen a la pràctica cinegètica amb
caràcter social en el seu àmbit d’actuació, de conformitat amb el que preveu el
primer paràgraf de l’article 16 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
i) L’adscripció de terrenys al règim de caça controlada, per raons de
protecció, conservació, foment i aprofitament ordenat de recursos cinegètics,
com també la desafecció i l’adscripció d’aquests terrenys a terrenys no cinegètics, per incompliment del pla tècnic corresponent, de conformitat amb el que
estableixen els apartats 2 i 11, respectivament, de l’article 18 de la Llei 6/2006,
de 12 d’abril.
j) La gestió, si els pertoca, de terrenys que, sense formar part de vedats
de caça o refugis de fauna, són declarats de caça controlada.
k) La gestió cinegètica dels terrenys d’aprofitament comú que són del
seu àmbit d’actuació mitjançant el pla tècnic corresponent, d’acord amb el que
estableix l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
1.2. En relació amb els terrenys no cinegètics:
a) La declaració de refugis de fauna i, si escau, la revocació d’aquests
refugis, de conformitat amb el procediment que estableixen l’article 23 de la
Llei 6/2006, de 12 d’abril, i la normativa que la desplegui.
b) La recepció de les comunicacions que han de presentar, en la forma
establerta reglamentàriament, els responsables de la gestió dels refugis de fauna.
c) La gestió dels refugis de fauna declarats com a tals, si els pertoca.
1.3. En relació amb els instruments per a la gestió dels vedats de caça:
a) L’aprovació dels plans tècnics de caça en les diferents tipologies i
dels annexos de caça major que, si escau, els completen, com també de les
modificacions totals o parcials a què es refereixen l’article 25 de la Llei 6/2006,
de 12 d’abril, i la normativa que la desplegui.
b) La recepció de les comunicacions que han de presentar, periòdicament, en el marc de la normativa vigent, els titulars dels vedats de caça, en compliment dels plans tècnics de caça.
1.4. En relació amb el control d’espècies cinegètiques i piscícoles fluvials:
L’expedició de les autoritzacions administratives a què es refereix
l’article 39 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, pel
que fa al control de les espècies cinegètiques i piscícoles fluvials enumerades a
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l’ordenament jurídic vigent, llevat d’aquelles autoritzacions excepcionals per al
descastament de cabres, per a una gestió sostenible del medi forestal i per raons
de seguretat als medis urbans i periurbans.
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b) L’autorització per al trasllat, l’ampliació, la modificació substancial
de les instal·lacions o els canvis dels objectius de producció de les granges cinegètiques, de conformitat amb el que estableix la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 43 a Llei balear de caça i pesca fluvial.

1.5. En relació amb l’ordenació cinegètica:
1.10. En relació amb les zones d’emergència cinegètica temporal:
L’establiment i aplicació de l’ordenació general de vedes, d’acord
amb el que estableix l’article 27 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
1.6. En relació amb l’exercici de la caça:
a) L’expedició de la llicència per a la pràctica de la caça en l’àmbit
territorial respectiu, de conformitat amb les determinacions de la Llei balear de
caça i pesca fluvial, document a què es refereix l’apartat 1 de l’article 29 de la
Llei esmentada.
La classificació de les llicències de caça, en les diferents modalitats, i les
taxes i els recàrrecs exigibles per expedir-les, l’ha d’establir cada consell insular de conformitat amb l’ordenament jurídic.

La declaració de zona d’emergència cinegètica temporal, sens perjudici de les competències de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears quant a interessos suprainsulars.
1.11. En relació amb les repoblacions en caça:
- L’atorgament de l’autorització per a l’amollada de peces de caça autòctones vives, de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 47 de la
Llei 6/2006, de 12 d’abril i, específicament per a les repoblacions en caça major,
en els termes i en les condicions que prevegi, en cada moment, la normativa
vigent.
1.12. En relació amb el transport de peces de caça vives:

b) L’expedició, quan pertoqui de conformitat amb l’ordenament vigent,
de llicències o autoritzacions especials per caçar amb aus de falconeria, fures,
reclams de perdiu mascle o posseir guardes de cans amb finalitats de caça, així
com altres modalitats que escaiguin, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de
l’article 29 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
c) L’expedició de llicències temporals, per a períodes d’un mes, per a
caçadors no residents, tal com determina l’apartat 7 de l’article 29 de la Llei
balear de caça i pesca fluvial.
d) La convocatòria i realització de les proves per acreditar la possessió
dels coneixements necessaris per exercir la caça a les Illes Balears a què es refereix l’article 30 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
e) La convocatòria i realització dels cursets de formació per obtenir els
certificats d’aptitud esmentats en la lletra anterior, en els supòsits que preveu
l’apartat 6 de l’article 30 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
f) L’expedició dels certificats d’aptitud per obtenir la llicència de caça
a les Illes Balears, als quals al·ludeixen els apartats 1 i 4 de l’article 30 de la Llei
6/2006, de 12 d’abril, que tindran validesa i eficàcia interinsular.
1.7. En relació amb els mitjans i les modalitats de caça:
a) L’atorgament d’autoritzacions especials per a l’exercici de la caça
amb els animals, les arts o altres mitjans materials que reglamentàriament es
determinin i la determinació i l’aplicació de les marques o els precintes corresponents, si escau, en el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 32 de la Llei
balear de caça i pesca fluvial.
b) L’autorització de camps d’ensinistrament de cans en terrenys cinegètics, en les condicions que s’estableixin reglamentàriament, de conformitat
amb el que preveu l’apartat 6 de l’article 34 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
c) La protecció de les modalitats tradicionals de caça reconegudes per
l’ordenament jurídic en els àmbits territorials afectats en cada cas, en el marc del
que determina l’article 35 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
d) L’atorgament de la llicència per a l’exercici de la caça amb falconeria, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei balear de caça
i pesca fluvial.
1.8. En relació amb l’explotació industrial o comercial de la caça:
L’autorització per a la producció i la venda de peces de caça, vives o
mortes, en granges cinegètiques o en vedats particulars o intensius de caça, en
les condicions que legalment o reglamentàriament es determinin, en el marc del
que disposa l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, i la normativa comunitària.
1.9. En relació amb les granges cinegètiques:
a) L’autorització, dins l’àmbit territorial insular respectiu, per a l’establiment d’una granja cinegètica, amb independència de les altres autoritzacions
concurrents, d’acord amb el que preveu la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 43
de la Llei balear de caça i pesca fluvial.

- L’atorgament de l’autorització per al transport de les peces de caça vives
o els seus ous, en l’àmbit territorial respectiu, atès el que preveu l’apartat 2 de
l’article 47 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
1.13. En relació amb les entitats col·laboradores de les administracions
insulars cinegètiques:
a) L’atorgament de la condició d’entitats col·laboradores a les associacions i entitats relacionades amb la caça o la fauna cinegètica radicades en els
territoris insulars respectius, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de
l’article 55 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
b) Les relacions institucionals i de col·laboració i cooperació amb les
associacions i entitats relacionades amb la caça i la fauna cinegètica.
1.14. En relació amb les proves i els campionats de caça:
- L’autorització en terrenys cinegètics de proves i campionats de caça en
l’àmbit territorial respectiu, avalats i controlats per l’entitat federativa corresponent o, si escau, patronats de races autòctones.
1.15. En relació amb el personal col·laborador en el control i la vigilància
de la caça:
a) El nomenament i l’acreditació, d’acord amb l’ordenament jurídic,
dels zeladors privats de caça.
b) L’acreditació dels guies de caça major en els termes que fixi, en cada
moment, l’ordenament vigent.
1.16. En relació amb la pesca fluvial:
a) La declaració de vedats de pesca fluvial per a l’aprofitament sostenible dels recursos aqüícoles a què es refereix l’apartat 1 de l’article 83 de la
Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial.
b) L’autorització per a l’aprofitament de la pesca fluvial en les aigües
de domini privat a què es refereix l’article 84 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,
balear de caça i pesca fluvial.
c) L’establiment i aplicació de l’ordenació de pesca fluvial, d’acord
amb el que estableix l’article 85 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça
i pesca fluvial.
d) L’expedició de la llicència per a la pràctica de la pesca fluvial en
l’àmbit territorial respectiu, de conformitat amb les determinacions de la Llei
balear de caça i pesca fluvial, document a què es refereix l’apartat 1 de l’article
87 d’aquesta Llei.
Cada consell insular ha d’establir la classificació de les llicències de pesca
fluvial en les diferents modalitats i les taxes i els recàrrecs exigibles per expedir-les, de conformitat amb l’ordenament jurídic.
e) L’atorgament d’autoritzacions especials per a l’exercici de la pesca
fluvial amb les arts o els altres mitjans que reglamentàriament es determinin la

10

BOIB

Num. 142

utilització dels quals no està permesa sense que l’administració competent els
hagi contrastat amb els precintes corresponents, en el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 89 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
f) L’atorgament d’autoritzacions especials per a la pesca d’anguila amb
morenell, de conformitat amb el que preveu l’article 91 de la Llei 6/2006, de 12
d’abril.
g) L’autorització específica per a l’ús d’embarcacions per a la pesca fluvial, d’acord amb el que preveu l’article 93 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, sens
perjudici d’altres autoritzacions concurrents.
1.17. En relació amb les limitacions i prohibicions en benefici de la pesca
fluvial:
a) L’atorgament d’autoritzacions excepcionals per al control d’espècies
de pesca fluvial en els termes i en les condicions a què es refereix l’article 97 de
la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
b) La recepció de la comunicació dels resultats obtinguts, el nombre
d’exemplars capturats i totes les circumstàncies d’interès quant al control d’espècies.
1.18. En relació amb la piscicultura i l’aqüicultura:
a) L’atorgament de l’autorització per al transport d’ous, semen, peixos
o crancs vius d’espècies aqüícoles fluvials, en l’àmbit territorial respectiu, atès
el que preveu l’apartat 2 de l’article 96 de la Llei balear de caça i pesca fluvial.
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Formentera, en les matèries de les competències pròpies les funcions i els serveis inherents a les quals es traspassen mitjançant aquest Acord i en els seus respectius àmbits territorials, l’exercici de l’activitat de foment, sens perjudici de
l’activitat que correspongui a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
5. En els termes que s’estableixin reglamentàriament, els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han de crear i gestionar, en els
seus respectius àmbits territorials, els instruments de publicitat formal equivalents al registre d’arrendament dels drets d’aprofitament de vedats particulars de
caça, al registre d’infractors i al registre d’entitats de caça i pesca fluvial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a què al·ludeixen, respectivament, els
articles 14.5 i 62 i la disposició addicional segona de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial.
Correspon als consells insulars afectats, cadascun en el seu respectiu
àmbit territorial, la inscripció, la cancel·lació i la pràctica de la resta d’assentaments que pertoquin, dels actes i acords que hagin d’accedir a aquests instruments de publicitat, de conformitat amb l’ordenament vigent.
C) Funcions i serveis que es reserva l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
1. Corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en els termes de l’acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, les
funcions i els serveis següents, els quals ha de continuar duent a terme:
1.1. Pel que fa a les relacions institucionals:

b) L’atorgament d’autorització per a la repoblació aqüícola fluvial, de
conformitat amb el que preveu l’article 98 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
c) L’autorització per a la instal·lació d’establiments d’aqüicultura fluvial, d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 99 de la Llei balear de
caça i pesca fluvial.
d) L’autorització per a l’explotació industrial de la pesca fluvial en establiments d’aqüicultura i en vivers de peixos, en el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 99 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
e) L’autorització de les espècies o varietats que, en cada cas, poden cultivar els establiments d’aqüicultura fluvial, d’acord amb l’apartat 3 de l’article
99 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril.
1.19. En general, en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, totes les funcions i
els serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars en aquestes matèries, sens perjudici del següent:
a) Les funcions i els serveis que es reserven al Govern i
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè afecten
els interessos generals de la Comunitat Autònoma en conjunt.

a) La representació de les Illes Balears en qualsevol manifestació
supracomunitària en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament
dels recursos cinegètics i pesca fluvial. Es reconeix el dret de participació dels
consells insulars en la formació de la posició negociadora en les relacions que
tengui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb altres comunitats autònomes. Si afecta competències pròpies dels consells insulars, la participació
s’ha d’efectuar en el marc dels procediments que estableixi la normativa reguladora d’aquesta matèria.
b) Les relacions institucionals i de col·laboració i cooperació amb les
associacions i entitats relacionades amb la caça i la fauna cinegètica, en relació
amb l’àmbit competencial que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
1.2. En relació amb els espais naturals protegits a l’empara de la legislació mediambiental i finques públiques del Govern de les Illes Balears:
- L’ordenació i la gestió dels espais naturals protegits, incloses les activitats relacionades amb l’ús i explotació racional dels recursos naturals i la gestió
de les finques públiques del Govern de les Illes Balears, sens perjudici de les
competències en matèria de caça pròpies dels consells insulars.
1.3. En matèria de declaració d’espècies cinegètiques:

b) Les competències del Govern i de l’Administració de la Comunitat
Autònoma en matèria d’espais naturals protegits a l’empara de la seva legislació reguladora.
c) Les autoritzacions sectorials que corresponen a altres administracions públiques.

- L’emissió d’un informe preceptiu i vinculant de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la inclusió de la fauna silvestre
en la llista d’espècies cinegètiques. L’informe esmentat només podrà ser desfavorable per raons de protecció de l’espècie o manteniment de la biodiversitat.
1.4. En relació amb l’examen del caçador:

2. En els àmbits territorials respectius, la vigilància, la inspecció i el
control de l’activitat cinegètica i de la pesca fluvial correspon als consells insulars, administracions que també tenen cura de la incoació, la tramitació, la resolució i l’execució dels procediments sancionadors que corresponguin per infracció de la normativa reguladora en matèria de caça i pesca fluvial, tot això sens
perjudici de les atribucions que pertoquen als agents de medi ambient i als
agents forestals, com també als cossos i a les forces de seguretat, en les funcions
abans esmentades.
3. En les competències atribuïdes com a pròpies als consells insulars en
matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics,
com també de pesca fluvial, les funcions i els serveis sobre les quals es traspassen mitjançant aquest Acord, els consells insulars exerceixen la potestat reglamentària, de conformitat amb el que estableix l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
4.

Correspon als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i

- La determinació del temari i tipus de les proves d’aptitud, com també, si
escau, dels cursets formatius que les substitueixin en els supòsits prevists en la
Llei balear de caça i pesca fluvial, per acreditar la possessió dels coneixements
necessaris per a l’exercici de la caça, en el marc del que preveu l’article 30 de
la Llei esmentada.
1.5. En relació amb la caça i pesca fluvial amb finalitats científiques:
- L’atorgament d’autoritzacions especials per a la caça i la captura amb
finalitats científiques d’espècies silvestres no cinegètiques ni declarades de
pesca fluvial, com també per a la investigació, l’observació, la filmació o la
fotografia de nius, cries, caus o colònies d’espècies no cinegètiques.
1.6. En relació amb la pràctica de la falconeria:
- L’expedició de la credencial de falconeria, de conformitat amb l’apartat
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2 de l’article 36 de la Llei balear de caça i pesca fluvial i la gestió del registre a
què es refereix l’apartat esmentat.

de les Illes Balears ha de comptar amb la participació necessària dels consells
insulars.

1.7. En relació amb el control sanitari i la qualitat genètica de les espècies
cinegètiques:

D) Mecanismes d’informació i col·laboració entre administracions en
assumptes d’interès comú

- L’adopció de les mesures adequades i l’expedició de les autoritzacions
que, en el marc de l’ordenament vigent, pertoquin, en l’àmbit del control sanitari i la qualitat genètica per al moviment entre illes o en l’àmbit suprainsular de
les espècies cinegètiques.

1. Les administracions insulars han de facilitar a l’Administració de la
Comunitat Autònoma, en interès general per a l’exercici de les competències
autonòmiques que es projecten i incideixen en l’àmbit de l’activitat cinegètica,
les dades estadístiques que s’especifiquen a continuació:

1.8. En relació amb els danys produïts per la fauna:
a) L’expedició de les autoritzacions administratives especials pels descastaments de cabres per danys i raons de gestió sostenible al medi forestal i per
raons de seguretat als medis urbans i periurbans, com també l’establiment i aplicació dels plans o dels instruments adequats per al control de les cabres salvatges i de la fauna protegida, com també de la no cinegètica, per danys i raons de
gestió sostenible al medi forestal i per raons de seguretat als medis urbans i
periurbans.
b) La competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears pel que fa a les espècies no cinegètiques i no protegides s’entén sens perjudici de la facultat dels consells insulars, quan les espècies esmentades incideixin de forma directa i immediata sobre la caça, recursos cinegètics
i pesca fluvial, de desenvolupar i autoritzar actuacions de control necessàries en
l’àmbit dels terrenys cinegètics i espais piscícoles, amb la comunicació prèvia
al Govern de les Illes Balears, el qual només podrà plantejar objeccions basades
en la protecció d’espècies o el manteniment de la biodiversitat.
1.9. En relació amb els registres, censos i inventaris en matèria de caça i
pesca fluvial:
a) La gestió i el manteniment, únicament com a instruments de publicitat formal en el conjunt de les Illes Balears, dels registres que estableix la Llei
balear de caça i pesca fluvial i als quals fa referència el punt 5 de l’apartat B)
d’aquest Acord, la configuració dels quals s’ha d’ajustar a les dades que, en
exercici de les seves pròpies competències, subministrin a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears els consells insulars respectius.
b) La facilitació a l’Inventari espanyol de caça i pesca creat per la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, de la
informació a què s’al·ludeix en l’article 64 de la disposició legal esmentada.
c) Els consells insulars podran accedir als registres de què disposarà
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fi de conèixer les
dades que li siguin necessàries per poder exercir les seves competències.
1.10. En matèria d’educació ambiental:
- L’educació ambiental en general, sens perjudici de les funcions específiques de formació, divulgació i recerca que, en matèria de caça i pesca fluvial,
corresponguin als consells insulars.
1.11. En general, en matèria de protecció d’espècies:
a) Les funcions i els serveis inherents al control de les espècies protegides, com també de les no cinegètiques i no protegides, en el marc de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i de la legislació vigent en matèria de medi
ambient i de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, sens perjudici
de la facultat dels consells insulars a què es refereix el punt 1.8 b) de l’apartat
C.
2
En les matèries de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, que els consells insulars assumeixen com a pròpies, el traspàs de les funcions i els serveis inherents a les
quals es formalitza mitjançant aquest Acord, el Govern de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 58 de l’Estatut d’autonomia, podrà establir-ne els principis generals, mitjançant reglament, garantint l’exercici de la potestat reglamentària dels consells insulars.
3
La coordinació de l’activitat dels consells insulars en matèria de caça
i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de
pesca fluvial en tot allò que pugui afectar els interessos de la Comunitat
Autònoma correspon al Govern de les Illes Balears, de conformitat amb el que
estableix l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. En l’establiment dels mecanismes o instruments de coordinació corresponents, el Govern

a) Les llicències de caça, com també les de pesca fluvial, que expedeixin, en les diferents modalitats.
b) Els vedats de caça, les zones de caça controlada, els terrenys gestionats d’aprofitament comú i els refugis de fauna declarats en el seu àmbit territorial, com també els vedats de pesca fluvial.
c)

Els plans tècnics de caça aprovats, en les diferents tipologies.

d) Els assentaments que practiquin en els instruments de publicitat formal que hagin creat com a equivalents, en el seu àmbit territorial, en el registre
d’arrendament dels drets d’aprofitament de vedats particulars de caça, en el
registre d’infractors i en el registre d’entitats de caça i pesca fluvial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als quals al·ludeixen, respectivament, els
articles 14.5 i 62 i la disposició addicional segona de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial.
e) Qualssevol altres dades estadístiques que les administracions respectives considerin rellevants.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
de subministrar als consells insulars les dades relatives a:
a) Les autoritzacions administratives especials i els plans o els instruments adequats per al control de les cabres salvatges i de la fauna protegida,
com també de la no cinegètica, per danys i raons de gestió sostenible al medi
forestal i per raons de seguretat als medis urbans i periurbans, a què es refereix
el punt 1.8 a) de l’apartat C.
b) L’ordenació dels espais naturals protegits a l’empara de la legislació
ambiental, en tot allò que afecta matèries objecte d’aquest traspàs.
3. En general, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i
aquests entre si, s’han de prestar ajut i col·laboració mutus per a un exercici
efectiu de les funcions i els serveis inherents a les seves respectives competències.
4. En el marc de la legislació reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears pot subscriure amb els consells insulars, i aquests entre si, en els
àmbits de les seves competències respectives, protocols generals i convenis de
col·laboració, com també aprovar plans i programes d’actuació conjunta i fer ús
dels instruments i les mesures de col·laboració que considerin adequats per a l’acompliment d’assumptes d’interès comú.
En particular, mitjançant un conveni, i en els termes i les condicions que
s’hi estableixin, es podran dotar de validesa i eficàcia les llicències de caça
expedides per un determinat consell insular per a la pràctica de la caça en el
territori d’un altre o altres consells insulars, com també de validesa i eficàcia
interautonòmica a les llicències de caça expedides per altres comunitats autònomes sota el principi de reciprocitat.
E) Formes institucionals de col·laboració i cooperació de les administracions en assumptes d’interès comú que afectin o incideixin en l’activitat
cinegètica
1. S’ha de crear un òrgan permanent de col·laboració i cooperació multilateral entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, del qual han de formar part el conseller de Medi
Ambient i Mobilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consellers competents en matèria de caça dels respectius consells insulars, per tractar
i deliberar sobre els assumptes d’interès comú en l’exercici mutu de les funcions
i els serveis inherents a les competències pròpies de les administracions autonòmica i insulars que afectin o incideixin en l’activitat de la caça, recursos cinegètics i pesca fluvial.
Sense que en cap cas es pugui alterar el règim competencial, aquest òrgan
tindrà les facultats següents:
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a) Formular recomanacions en els procediments en què el Govern de
les Illes Balears estableixi principis generals normatius i instruments de coordinació de l’activitat dels consells insulars a què es refereixen, respectivament, els
punts 2 i 3 de l’apartat C) d’aquest Acord.
b)

Formular recomanacions en els procediments següents:

b.1.) De classificació de les llicències de caça i pesca fluvial, en les seves
diferents modalitats, i de fixació de les taxes i els recàrrecs exigibles per expedir-les.
b.2.) De reconeixement, si escau, de la validesa i l’eficàcia de les llicències de caça i de pesca fluvial atorgades per un consell insular en els àmbits
territorials de les altres institucions insulars.
b.3) De reconeixement de la validesa dels certificats d’aptitud per a la
pràctica de la caça expedits per altres comunitats autònomes.
b.4) En els altres procediments que, de mutu acord, determinin les
administracions que integren aquest òrgan.
c) Formular recomanacions en les actuacions de seguiment de la fauna
cinegètica, amb, entre d’altres, les finalitats següents:
c.1) Vetllar perquè les amollades i repoblacions amb espècies cinegètiques
i piscícoles no suposin una amenaça per a la conservació d’aquestes o d’altres
espècies en termes genètics, poblacionals o sanitaris.
c.2) Contribuir a fixar els criteris d’interès biològic o sanitari que puguin
aconsellar la determinació de moratòries temporals o prohibicions especials en
relació amb les espècies objecte de caça o pesca.
c.3) Disposar d’informació completa de les captures i l’evolució poblacional de les espècies la caça o la pesca de les quals estigui autoritzada.
c.4) Proposar criteris per a l’aprovació dels plans tècnics de caça dins els
espais naturals protegits a l’empara de la legislació ambiental.
d) Formular propostes, que s’elaboraran en el si d’una comissió tècnica que es formarà dins l’òrgan al·ludit i s’elevaran a la consideració d’aquest,
per a l’impuls, el seguiment i l’actuació coordinada i conjunta entre administracions i, si escau, la determinació de criteris per a la resolució de controvèrsies
competencials, en l’exercici de les funcions i serveis que tant l’Administració
autonòmica com les administracions insulars, en l’àmbit de les seves pròpies
competències, projecten sobre:
d.1.) La cabra salvatge i/o assilvestrada, atès que concorren en les actuacions de control d’aquesta espècie competències insulars i autonòmiques.
d.2.) El control de predadors, d’espècies no cinegètiques i no protegides,
com també de les assilvestrades, ateses les seves peculiaritats específiques, ja
que afecten tant l’ordenació cinegètica com la protecció d’espècies i la conservació de la biodiversitat.
2. La Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus a què
es refereix l’article 54 de la Llei balear de caça i pesca fluvial és l’òrgan
col·legiat adscrit a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb funcions de promoció i foment de la caça de la cabra salvatge
mallorquina, com també de mesura i homologació de trofeus. Atès que la caça
de trofeu és un tema d’aprofitaments cinegètics que només afecta l’illa de
Mallorca, el Govern de les Illes Balears ha d’adequar la composició d’aquesta
Comissió amb la finalitat que el Consell Insular de Mallorca designi, si més no,
la meitat dels seus membres.
F)
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3. Aquests funcionaris passaran a estar en situació administrativa de
servei actiu en els consells insulars afectats en cada cas i es regiran, mentre persisteixin en aquesta situació, per la legislació aplicable a les institucions insulars
a les quals hagin estat traspassats.
4. Els consells insulars, a l’hora d’integrar els funcionaris transferits
com a propis, han de respectar tots els drets que tenguin consolidats els afectats
en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat dels
endarreriments i de les indemnitzacions meritats abans de l’efectivitat d’aquest
traspàs.
5. En l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
els funcionaris traspassats continuaran pertanyent als seus cossos o escales d’origen en la situació de serveis en altres administracions públiques i, en relació
amb aquesta situació, mantindran els drets que els corresponguin, fins i tot el de
participar en els concursos de trasllats que convoqui l’Administració esmentada, en igualtat de condicions que la resta dels membres del mateix cos o escala,
perquè puguin mantenir així el dret permanent d’opció.
6. La conselleria competent en matèria de funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de notificar
el traspàs a les persones interessades. Així mateix, ha de remetre als òrgans
competents de cadascun dels consells insulars afectats una còpia certificada de
tots els expedients del personal traspassat, i també els certificats de d’havers
referits a les quantitats meritades durant el 2010.
7. En el supòsit que sigui necessari introduir correccions o rectificacions en les relacions de personal esmentades, s’hauran de dur a terme, amb la
constatació prèvia de les administracions implicades, mitjançant un certificat
expedit per la Secretaria conjunta de la Comissió Mixta Govern-Consells
Insulars.
G) Valoració del cost efectiu afecte a les funcions i els serveis traspassats
1. El finançament en euros de 2010 que correspon al cost efectiu anual
de les funcions i els serveis traspassats a cadascun dels consells insulars es recull
en les relacions números 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4
2. Transitòriament, fins que no es revisi el sistema de finançament dels
consells insulars, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació en la secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dels crèdits relatius als diferents components d’aquest cost, pels imports que es
determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals prevists en la
legislació vigent.
3. En consideració a les necessitats d’inversió en elements de transport
vinculats a les funcions i els serveis que es traspassen, amb caràcter addicional
a la valoració del cost efectiu anual establert anteriorment i sense integrar-s’hi,
es transferirà la quantitat de quinze mil euros a cadascun dels consells insulars
de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant lliuraments per una sola vegada.
H) Règim transitori per a la gestió i el pagament de les nòmines del personal traspassat al Consell Insular de Mallorca
A fi de facilitar l’abonament de retribucions del personal objecte de traspàs al Consell Insular de Mallorca, i atès que és una pràctica habitual que en
aquestes circumstàncies, i de manera conjunta per part de les administracions
implicades en processos de traspassos, hi concorrin amb la seva voluntat de
col·laboració, mitjançant el corresponent acord complementari s’habilitarà els
òrgans competents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears perquè, amb posterioritat a la data d’efectivitat d’aquest Acord de traspàs i fins al 31 de desembre de 2010, puguin dictar, de manera transitòria, els
actes administratius i d’execució de la despesa pel que fa a la gestió i al pagament de les nòmines del personal que s’hi inclou.

Personal adscrit a les funcions i els serveis que es traspassen

1. En les relacions adjuntes números 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 s’inclou la referència nominal del personal funcionari i dels llocs de treball adscrits a les funcions i els serveis traspassats, els quals passaran a dependre dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, segons correspongui en cada
cas, en els termes prevists en les normes que els siguin aplicables i en les condicions que figuren en els seus expedients de personal.
2. El personal traspassat s’integrarà plenament en la funció pública dels
consells insulars afectats en cada cas, com a funcionaris propis d’aquestes institucions.

A aquests efectes, els òrgans competents de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de deduir dels crèdits que s’han
de traspassar a la secció 32, i als quals al·ludeix l’apartat G) d’aquest Acord,
l’import corresponent a les despeses i als pagaments a què es referix aquest
apartat H).
I) Expedients en curs a la data d’efectivitat del traspàs
1. Correspon als consells insulars afectats en cada cas continuar la tramitació dels expedients en curs a la data d’efectivitat del traspàs, sigui quina sigui
la seva situació procedimental.

BOIB

Num. 142

2. Correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats
pels seus òrgans abans de la data d’efectivitat del traspàs, encara que el recurs
s’interposi posteriorment.
3. No obstant el que estableixen els punts 1 i 2 d’aquest apartat, continuarà sent responsabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, fins que conclogui, la tramitació del procediment de concessió de subvencions per a la realització d’activitats per les societats de caçadors, per a l’any
2010, la convocatòria pública de la qual està inserida en la Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 23 de juliol de 2010 (BOIB núm. 123, de
21 d’agost). En conseqüència, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, per
mitjà dels seus òrgans competents, serà l’encarregada de la instrucció, de la
selecció de beneficiaris, de la resolució i del pagament dels ajuts atorgats, com
també de l’exercici de les altres facultats de gestió i avaluació d’aquests ajuts.
J) Regles intertemporals sobre responsabilitat patrimonial
Les administracions insulars només es faran càrrec de les reclamacions de
responsabilitat patrimonial que es produeixin un cop tengui efectivitat, per a
cadascuna, aquest traspàs de funcions i serveis. Les reclamacions que tenguin
origen en causes o fets que varen tenir lloc amb anterioritat a aquesta efectivitat
s’hauran de substanciar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
K) Règim transitori quant als contractes vigents a la data d’efectivitat dels
traspassos
1. Per tal de garantir la continuïtat dels serveis públics vinculats a la caça
en una situació complexa de transició de responsabilitats entre institucions,
l’Administració autonòmica i els consells insulars d’Eivissa i de Menorca convenen que els contractes d’arrendament dels terrenys que conformen les finques
rústiques de Serra den Felix i Sa Granada (Sant Antoni de Portmany), a Eivissa,
i de Ses Tres Alqueries (Ciutadella de Menorca) on s’ubiquen, respectivament,
els vedats socials de caça i centres cinegètics a les illes d’Eivissa i de Menorca,
dels quals és arrendatari l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), i que segueixin en vigor a la data d’efectivitat dels traspassos, continuïn sent responsabilitat
de l’empresa pública esmentada fins que finalitzi la seva vigència (any 2011),
com també que aquesta entitat del sector públic autonòmic continuï, de conformitat amb les administracions insulars competents i mitjançant l’articulació dels
instruments jurídics que corresponguin, les tasques de gestió cinegètica d’aquests terrenys.
A aquests efectes, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha de deduir
dels crèdits que s’han de traspassar a la secció 32, i als quals al·ludeix l’apartat
G) d’aquest Acord, l’import corresponent a les despeses i als pagaments assumits per l’IBANAT com a responsable, de manera transitòria, de l’arrendament
i de la gestió d’aquests vedats socials de caça i centres cinegètics.
2. Llevat dels contractes d’arrendament a què es refereix el punt 1 d’aquest apartat i dels que tenen com a objecte el lloguer dels terrenys que conformen les finques denominades Capocorp d’en Munar (Llucmajor) i de Santiani
(Campanet) a l’illa de Mallorca, en data 1 d’octubre de 2010, no hi haurà altres
contractes en vigor, tant si són de titularitat de la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat com de les seves empreses públiques dependents, i vinculats a les
funcions i els serveis que es traspassen.
No obstant això, si, per qualsevol circumstància, entre el dia 1 d’octubre
de 2010 i la data d’efectivitat de la resta de traspassos, es formalitzen nous contractes diferents dels que indica el punt 1 d’aquest apartat, aquests contractes
seran responsabilitat de la Conselleria esmentada fins que s’extingeixin, com
també el pagament dels deutes generats per aquests contractes i la seva liquidació final.
L) Subrogació en els drets i les obligacions de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears inherents a les funcions i els serveis,
com també dels béns, que es traspassen
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ció jurídica de l’IBANAT com a arrendatari dels terrenys que conformen les finques denominades Capocorp d’en Munar (Llucmajor) i de Santiani (Campanet),
on s’ubiquen els vedats socials de caça i centres cinegètics a l’illa de Mallorca.
Aquesta subrogació suposa l’assumpció íntegra i en plenitud d’efectes per al
consell insular implicat dels drets i les obligacions derivats dels contractes d’arrendament en qüestió.
M) Béns que es traspassen als consells insulars
Es traspassen als consells insulars els béns mobles que es detallen en les
relacions adjuntes números 3.1 i 3.2.
N) Recursos i aplicacions informàtiques que es traspassen
1. Es traspassen als consells insulars els recursos i les aplicacions informàtiques necessaris per al compliment de les funcions i els serveis que assumeixen.
2. Sens perjudici que la gestió dels recursos i les aplicacions informàtiques correspongui als consells insulars, les administracions autonòmica i insulars han d’articular els mecanismes de col·laboració adequats perquè els registres autonòmics i insulars a què fan referència respectivament les lletres a) i c)
del número 9 del punt 1 de l’apartat C) i el punt 5 de l’apartat B) d’aquest Acord
estiguin intercomunicats i coordinats, de manera que garanteixin la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica dels registres.
3. La col·laboració esmentada en el punt anterior s’estendrà també a
totes les actuacions que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a subjecte autonòmic en el conjunt de l’Estat hagi de dur a terme, des dels diferents
àmbits institucionals —autonòmic i insulars— per donar compliment als compromisos adquirits en el marc del conveni de col·laboració entre comunitats
autònomes per al reconeixement recíproc de les llicències de caça i de pesca
recreativa en aigües interiors, actualment en tramitació.
O) Documentació i expedients relatius a les funcions i els serveis que es
traspassen
El lliurament de la documentació i dels expedients relatius a les funcions
i els serveis que es traspassen s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes a
partir de la data d’efectivitat d’aquest Acord.
P) Data d’efectivitat del traspàs
1. Es fixa el dia l’1 d’octubre de 2010 com a data d’efectivitat del traspàs de les funcions i els serveis objecte d’aquest Acord al Consell Insular de
Mallorca, i la del dia 1 de gener de 2011 per a la resta de consells insulars.
2. Transitòriament, mitjançant un acord complementari de la Comissió
Mixta Govern-Consells Insulars, s’acordarà la col·laboració, des de l’1 d’octubre de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, per
facilitar l’exercici de les funcions i els serveis en matèria de caça i pesca fluvial
que, durant aquest període, competeix dur a terme a l’Administració autonòmica en els territoris insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, fins que les institucions insulars d’aquestes illes assumeixin, l’1 de gener de 2011, el traspàs de
les funcions i els serveis a què fa referència aquest Acord.
3. Igualment, i també de manera transitòria, mitjançant un acord complementari de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, s’ha d’acordar la
col·laboració conjunta, de l’1 de gener de 2011 al 31 de març de 2011, de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i el Consell Insular de Mallorca amb
la resta d’institucions insulars en la gestió de les funcions i els serveis que se’ls
traspassen amb la finalitat de garantir que es desenvolupin en el mateix règim
de funcionament existent en aquest moment.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 21 de setembre de 2010

1. Llevat que els supòsits expressament prevists en aquest Acord estableixin una altra cosa, els consells insulars, en els respectius àmbits competencials,
se subroguen, a partir de la data d’efectivitat d’aquests traspassos, en els drets i
les obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i de les entitats del sector públic autonòmic inherents a les funcions i els
serveis, com també dels béns, que es traspassen.
2. En aquest sentit, es fa menció expressa que el Consell Insular de
Mallorca se subroga, des de la data d’efectivitat d’aquests traspassos, en la posi-

Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris
Conforme: El president i el vicepresident de la Comissió Mixta GovernConsells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons
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RELACIÓ NÚM. 2.1
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I DE REGULACIÓ, VIGILÀNCIA I APROFITAMENT DE RECURSOS CINEGÈTICS, COM TAMBÉ DE
PESCA FLUVIAL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Costs indirectes
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost efectiu net

EUROS 2010
351.505,28
82.414,72
62.767
174.957
389.367
110.762
1.171.773
633.808
537.965

REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TRASPÀS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Pressupost de despesa
Centre de cost: 15701; 15101
Subprograma: G/443M01; G/511A01
Capítol I. Despeses de personal

351.505,28

BOIB
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Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol II. Despeses en béns i serveis
Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol IV. Transferències corrents

Num. 142

193.176,72

62.767

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VI. Inversions

174.957

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VII. Transferències de capital

389.367

Total
Pressupost d’ingressos
Centre de cost:15701
Capítol III
Total ingressos

30-09-2010

1.171.773

633.808
633.808
RELACIÓ NÚM. 2.2

COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I DE REGULACIÓ, VIGILÀNCIA I APROFITAMENT DE RECURSOS CINEGÈTICS, COM TAMBÉ DE
PESCA FLUVIAL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
COST EFECTU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Costs indirectes
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost efectiu net

EUROS 2010
99.281,13
22.000,87
8.036
22.399
66.346
14.043
232.106
82.838
149.268

REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TRASPÀS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Pressupost de despesa
Centre de cost: 15101
Subprograma: G/511A01
Capítol I. Despeses de personal

99.281,13

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol II. Despeses en béns i serveis

36.043,87

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol IV. Transferències corrents

8.036

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VI. Inversions

22.399

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VII. Transferències de capital

66.346

Total
Pressupost d’ingressos
Centre de cost:15701
Capítol III
Total ingressos

232.106

82.838
82.838
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RELACIÓ NÚM. 2.3
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I DE REGULACIÓ, VIGILÀNCIA I APROFITAMENT DE RECURSOS CINEGÈTICS, COM TAMBÉ DE
PESCA FLUVIAL
CONSELL INSULAR D’EIVISSA
COST EFECTU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Costs indirectes
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost efectiu net

EUROS 2010
99.281,13
17.292,87
7.331
20.434
63.093
12.266
219.698
58.600
161.098

REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TRASPÀS AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Pressupost de despesa
Centre de cost: 15101
Subprograma: G/511A01
Capítol I. Despeses de personal

99.281,13

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol II. Despeses en béns i serveis

29.558,87

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol IV. Transferències corrents

7.331

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VI. Inversions

20.434

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VII. Transferències de capital

63.093

Total
Pressupost d’ingressos
Centre de cost:15701
Capítol III
Total ingressos

219.698

58.600
58.600

RELACIÓ NÚM. 2.4
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I DE REGULACIÓ, VIGILÀNCIA I APROFITAMENT DE RECURSOS CINEGÈTICS, COM TAMBÉ DE
PESCA FLUVIAL

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
COST EFECTU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Costs indirectes
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost efectiu net

EUROS 2010
33.617,68
11.252,32
1.067
2.973
31.194
11.503
91.607
6.816
84.791
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REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TRASPÀS AL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Pressupost de despesa
Centre de cost: 15101
Subprograma: G/511A01
Capítol I. Despeses de personal

33.617,68

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol II. Despeses en béns i serveis

22.755,32

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol IV. Transferències corrents

1.067

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VI. Inversions

2.973

Centre de cost: 15701
Subprograma: G/533E01
Capítol VII. Transferències de capital

31.194

Total
Pressupost d’ingressos
Centre de cost:15701
Capítol III
Total ingressos

91.607

6.816
6.816

RELACIÓ 3.1
BÉNS MOBLES QUE ES TRASPASSEN AL CONSELL DE MALLORCA.
ELEMENTS DE TRANSPORT
TIPUS
VEHICLE 4X4
VEHICLE 4X4
REMOLC PER A VEHICLE
VEHICLE 4X4

MARCA I MODEL
NISSAN TERRANO II
NISSAN TERRANO II
ARAGON 750/2800
NISSAN PAEHFINDER

MATRÍCULA
4607-CKG
IB-1889-BT
E13-0306
———
RELACIÓ 3.2

BÉNS MOBLES QUE ES TRASPASSEN AL CONSELL DE MALLORCA.
ALTRES ELEMENTS
MOBILIARI
Taula despatx en L 1,80x1,85
Calaixera
Suro de paret
Armaris 40x95x200
Cadires despatx
Butaca despatx
Cadires
Taules lineals 80x160
Taules en L 1,58x1,58
Taules mostrador 1,5*75
Mostrador llicències 3,00 m
Calaixeres
Estanteries 1,50*2,10*0,40
Estanteries 0,80*0,45*1,65
Estanteries 2,00*0,40*0,93
Arxivador 0,70*0,48*1,35
Estanteries mecano
Estanteries mecano
MATERIALS VARIS
Microones

1
1
1
2
3
1
21
3
5
2
1
13
2
6
6
1
10mx2
6,25mx2

1

MATERIALS INFORMÀTICS
Impressores (HP 7760, HP 9300 A3, HP 1300-1, HP 1300-2, HP-5940, HP-1220C, LEXMARK T430)
Scanner HP Scanjet 4370
1
Ordinadors (EMAMBIO 57, 55, 68, 56, 24, 69, 49, 34, 15 i 9)
10
Terminal informàtic per a expedició de llicències (suport plàstic)
1

7
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Fax (Canon Super G3)
Fotocopiadora (Canon IR 2870)

19

1
1

MATERIALS TÈCNICS I DE CAMP
CODI
TIPUS
CAPEA-SC-01
GPS
CAPEA-SC-02
GPS
CAPEA-SC-13
GPS
CAPEA-SC-03
TELÈMETRE
CAPEA-SC-04
TELÈMETRE
CAPEA-SC-05
TELÈMETRE
CAPEA-SC-08
BINOCLES
CAPEA-SC-10
BINOCLES
CAPEA-SC-19
BINOCLES
CAPEA-SC-20
BINOCLES
CAPEA-SC-11
TELESCOPI
CAPEA-SC-12
TRÍPODE
CAPEA-SC-14
CÀMERA FOTOS
CAPEA-SC-26
CÀMERA FOTOS
CAPEA-SC-24
CÀMERA FOTOS
CAPEA-SC-23
ORDINADOR PORTÀTIL
CAPEA-SC-16
ORDINADOR PORTÀTIL
CAPEA-SC-17
CANÓ
CAPEA-SC-27
CANÓ
CAPEA-SC-28
IMPRESSORA
CAPEA-SC-29
LECTOR MICROXIPS
CAPEA-SC
PDA-GPS

MARCA
MAGELLAN
MAGELLAN
MAGELLAN
BUSHNELL
BUSHNELL
LEICA
PENTAX
PENTAX
LEICA
PENTAX
ZEISS
GITZO
OLYMPUS
NIKON
NIKON SLR
ACER ASPIRE
FUJITSU SIEMENS
ACER
ACER
HP
VIRBAC
ACER

MODEL
Sport Trak
Sport Trak
Sport Trak
Yardage Pro
Yardage Pro
LRF 900 SCAN
PENTAX 10x43 DCF SP
PENTAX 10x43 DCF SP
ULTRAVID 8x32
10x43 DCF ED
DIASCOPE 65 FL (amb OC. 15-45)
G1197
FE-170
COOLPIX S510
D40 + OBJECTIU 18-200

DESKJET D4260
MINIMAX II

NRE.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

BÉNS MOBLES QUE ES TRASPASSEN AL CONSELL DE MALLORCA.
CENTRE CINEGÈTIC DE CAPOCORB
TIPUS
Màquina llançaplats
Màquina llançaplats
Màquina llançaplats
Màquina llançaplats
Màquina llançaplats
Torre de tir

MARCA I MODEL
Matarelli Standard
Matarelli Midi
Matarelli Patena
Matarelli Conill
Matarelli vertical
—-

Nombre
2
1
1
1
1
1

BÉNS MOBLES QUE ES TRASPASSEN AL CONSELL DE MENORCA.
ALTRES ELEMENTS
MATERIALS INFORMÀTICS
CAPEA-SC
PDA-GPS
ACER

2

BÉNS MOBLES QUE ES TRASPASSEN AL CONSELL D’EIVISSA.
ALTRES ELEMENTS
MATERIALS INFORMÀTICS
CAPEA-SC
PDA-GPS
ACER

2

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 21268
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de setembre de 2010 per la qual es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a replantar arbres
El sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes Balears. Les espècies més importants del sector són:
l’albercoquer, l’ametler, la figuera i el garrover, arbres que formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i, per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en aquest paisatge.
La major part de les explotacions d’albercoquers, ametlers, figueres i garrovers tenen dificultats per a replantar els arbres morts, cosa que pot conduir a l’abandonament d’aquestes explotacions, a causa de la disminució del potencial productiu.
Per altra banda, s’ha detectat a la zona de Manacor, Sant Llorenç, Son Servera i Cala Millor una malaltia fúngica que afecta diverses parcel·les d’ametlers i,
en el cas més extrem, obliga a arrabassar-ne la plantació. La Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural està executant un Pla d’acció contra aquest
virulent fong de fusta. Amb aquest motiu, aquesta Resolució recull mesures específiques per a aquesta zona que responen a aquest Pla d’acció.
És per això que es va subscriure, en data 9 de desembre de 2009, un Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), i la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al desenvolupament d’un programa pilot de desenvolupament
sostenible en zones de les Illes Balears. En aquest Conveni es preveia que les actuacions objecte del Conveni haurien d’estar finalitzades i justificades abans del
30 de novembre de 2010. El MARM i la comunitat autònoma de les Illes Balears estan negociant la pròrroga del Conveni esmentat per ampliar-ne aquest termini
fins al dia 31 de maig de 2011 i, per aquest motiu, s’ha de condicionar l’eficàcia de la present convocatòria a la firma de l’acord de pròrroga.
D’altra banda, el Reial decret 752/2010, de 4 de juny, aprova el primer Programa de desenvolupament rural sostenible per al període 2010-2014, en aplicació de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. El Reial decret esmentat disposa, a la Disposició transitòria única,
que els convenis pilot subscrits entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes durant els anys 2008 i 2009 s’han d’adaptar a les condicions
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Per tot això, dict la següent
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2. Nomenar al senyor Armando Jesús Mazaira Pereira notari de Palma
(Mallorca).

traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com
també de pesca fluvial, relatius, respectivament, a la gestió administrativa de
personal, a la col·laboració tècnica i material entre l’Administració autonòmica
i el Consell Insular de Mallorca i a la col·laboració tècnica i material entre les
administracions autonòmica i insulars, el text dels quals s’insereix com a annex
a aquesta Resolució.

3. Disposar la publicació d’aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

Resolució
1. Nomenar al senyor Alberto Vela Navarro-Rubio notari de Maó
(Menorca).

Interposició de recursos

Palma, 24 de setembre de 2010

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne
rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 27 de setembre de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

—o—
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES GOVERNCONSELLS INSULARS
Num. 21263
Resolució del conseller de Presidència de dia 24 de setembre de
2010 per la qual s’ordena la publicació dels acords complementaris números 1, 2 i 3 a l’Acord de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatius, respectivament, a la gestió administrativa de personal, a la col·laboració tècnica i material entre l’Administració autonòmica i el
Consell Insular de Mallorca i a la col·laboració tècnica i material entre les administracions autonòmica i insulars
El Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de dia
21 de setembre de 2010, va adoptar un acord de traspàs als consells insulars de
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial.
L’esmentat òrgan col·legiat estatutari, en la mateixa sessió plenària, va
aprovar tres acords complementaris a l’Acord de traspàs esmentat —identificats
amb els números 1, 2 i 3—, relatius, respectivament, a la gestió administrativa
de personal, a la col·laboració tècnica i material entre l’Administració autonòmica i el Consell Insular de Mallorca i a la col·laboració tècnica i material entre
les administracions autonòmica i insulars.
A l’efecte de donar publicitat als acords complementaris esmentats, dict la
següent
RESOLUCIÓ
Ordenar la publicació dels certificats acreditatius de l’aprovació pel Ple de
la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en sessió duta a terme el dia 21 de
setembre de 2010, dels acords complementaris números 1, 2 i 3 a l’Acord de

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i la segona, dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, ha adoptat un acord complementari —que s’identifica com a número 1— a l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la gestió administrativa de personal, amb el contingut literal següent:
Acord complementari número 1 a l’Acord de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la
gestió administrativa de personal.
L’Acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars de traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació,
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial,
estableix que el dia 1 d’octubre de 2010 és la data d’efectivitat del traspàs de les
funcions i els serveis objecte d’aquest Acord al Consell Insular de Mallorca i el
dia 1 de gener de 2011 la data per a la resta de consells insulars.
És voluntat del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de
Mallorca que la gestió administrativa relativa al personal que es traspassa sigui
duta a terme íntegrament pel Consell Insular de Mallorca des del dia 1 d’octubre de 2010, data d’efectivitat del traspàs pel que fa a aquesta institució insular.
No obstant això, a fi de garantir la continuïtat en l’abonament de retribucions del
personal objecte del traspàs al Consell Insular de Mallorca, i atès que és una
pràctica habitual que en aquestes circumstàncies les administracions implicades
en processos de traspassos expressin la seva voluntat de col·laboració de manera conjunta, ambdues administracions acorden subscriure un acord complementari en els termes següents:
1. S’habiliten els òrgans competents de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè, amb posterioritat a la data d’efectivitat d’aquest acord de traspàs, puguin dictar, de manera transitòria, els
actes administratius i d’execució de la despesa pel que fa a la gestió i el pagament de les nòmines del personal que s’hi inclou.
2. A l’efecte, els òrgans competents de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears han de deduir dels crèdits que s’han de traspassar
a la secció 32, que s’indiquen en l’apartat G de l’acord de traspàs esmentat, l’import corresponent a les despeses i els pagaments a què es refereix aquest acord
complementari.
3. El termini de vigència d’aquesta col·laboració s’estendrà fins al 31
de desembre de 2010.
4.

D’aquest acord complementari, se n’ha de donar trasllat, perquè en
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prengui coneixement i als efectes que corresponguin, a la Direcció General de
Pressuposts i Finançament, a la Intervenció General i la Direcció General de la
Funció Pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a la Secretaria General i la Intervenció General del Consell Insular de
Mallorca, com també a les secretaries generals de la resta de les institucions
insulars.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 21 de setembre de 2010
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris
Conforme: el president i el vicepresident de la Comissió Mixta GovernConsells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons

30-09-2010

dre del Consell Insular de Mallorca també ha de prestar, transitòriament, la
col·laboració tècnica i material que sol·liciti la Direcció General de Biodiversitat
de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, per facilitar l’exercici per part de
l’Administració autonòmica, en els àmbits territorials de Menorca, Eivissa i
Formentera, de les funcions i els serveis que li competeixin en matèria de caça
i de pesca fluvial, fins que els consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, assumeixin, l’1 de gener de 2011, les funcions i els serveis esmentats de conformitat amb l’Acord de traspàs de què es tracta.
2. El Consell Insular de Mallorca ha de prestar aquesta col·laboració en
aplicació del principi d’auxili recíproc entre les administracions afectades —
amb l’abast i la intensitat que han de presidir les relacions mútues entre les
administracions integrants del sistema institucional autonòmic—, que s’ha de
materialitzar, en cada cas, amb la sol·licitud expressa de la secretària general de
la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat a la seva homòloga insular del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
3. El termini de vigència d’aquesta col·laboració s’estendrà fins al 31
de desembre de 2010.

Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i la segona, dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, ha adoptat un acord complementari —que s’identifica com a número 2— a l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la col·laboració tècnica i material entre l’administració autonòmica i el Consell Insular de Mallorca,
amb el contingut literal següent:
Acord complementari número 2 a l’Acord de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la
col·laboració tècnica i material entre l’Administració autonòmica i el Consell
Insular de Mallorca.
L’Acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars de traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació,
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial,
estableix el dia 1 d’octubre de 2010 com a data d’efectivitat del traspàs de les
funcions i els serveis objecte d’aquest Acord al Consell Insular de Mallorca i la
del dia 1 de gener de 2011 per a la resta de consells insulars.
Així, hi haurà un desfasament entre la data d’efectivitat del traspàs en
relació amb el Consell de Mallorca i la corresponent a la resta d’institucions
insulars.
En aquest ínterim, és a dir, de l’1 d’octubre de 2010 a l’1 de gener de
2011, el Consell Insular de Mallorca exercirà plenament, en el seu àmbit territorial, les funcions i els serveis en les matèries a què es refereix aquest Acord;
mentrestant, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
l’àmbit dels territoris insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, continuarà sent
responsable de produir, fins a començar l’any vinent, els actes administratius
necessaris per al manteniment i la funcionalitat operativa dels serveis en el
mateix règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l’adopció de
l’Acord de traspàs de què es tracta.
Tot això es produirà en un escenari temporal en què pràcticament tot el
personal adscrit al Servei de Caça de la Direcció General de Biodiversitat, des
de l’1 d’octubre de 2010, ja haurà passat a dependre del Consell Insular de
Mallorca.
En aquest sentit, i atès que és una pràctica habitual que, en aquestes circumstàncies, les administracions afectades per processos de traspàs concorrin
en la voluntat de col·laborar, manifesten que volen subscriure un acord complementari en els termes següents:
1.

El personal que, a partir del dia 1 d’octubre de 2010, passa a depen-

4. D’aquest Acord complementari se n’ha de donar trasllat, perquè en
prengui coneixement i als efectes oportuns, a la Direcció General de
Biodiversitat, a la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, a la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca i a les secretaries generals de totes les institucions insulars.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 21 de setembre de 2010

Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris
Conforme: El president i el vicepresident de la Comissió Mixta GovernConsells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons

Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i la segona, dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 21 de setembre de 2010, ha adoptat un Acord complementari —que s’identifica com a número 3— a l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions
insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la col·laboració tècnica i material entre les administracions autonòmica i insulars, amb el contingut
literal següent:
Acord complementari número 3 a l’Acord de traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatiu a la
col·laboració tècnica i material entre les administracions autonòmica i insulars.
L’Acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars de traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació,
vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial,
estableix que el dia 1 d’octubre de 2010 és la data d’efectivitat del traspàs de les
funcions i els serveis objecte d’aquest Acord al Consell Insular de Mallorca i el
dia 1 de gener de 2011 la data per a la resta de consells insulars.
En el punt 3 de l’apartat P de l’Acord de traspàs esmentat, es preveu que,
mitjançant un acord complementari de la Comissió Mixta Govern-Consells
Insulars, s’ha d’acordar la col·laboració conjunta, de l’1 de gener de 2011 al 31
de març de 2011, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca amb la resta d’institucions insulars en
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relació amb la gestió de les funcions i els serveis que se’ls traspassen amb la
finalitat de garantir que es desenvolupin amb el mateix règim de funcionament
existent a hores d’ara.
Així, i atès que és una pràctica habitual que, en aquestes circumstàncies,
les administracions afectades per processos de traspàs concorrin en la voluntat
de col·laborar, manifesten que volen subscriure un acord complementari en els
termes següents:
1. El personal que, en virtut de l’Acord de traspàs de què es tracta,
passa a dependre del Consell Insular de Mallorca prestarà també, transitòriament, la col·laboració tècnica i material que sol·licitin els consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera per facilitar, per part de les administracions insulars afectades, en els seus respectius àmbits territorials, l’exercici de les funcions i els serveis que li competeixen en matèria de caça i pesca fluvial a partir
de l’1 de gener de 2011.
Aquesta col·laboració repercutirà molt especialment en les tasques vinculades a la formació del nou personal que, a partir de la data d’efectivitat dels
traspassos, ha de passar a desenvolupar les seves funcions en les àrees de caça i
pesca fluvial dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera.
2. D’altra banda, entre la Direcció General de Biodiversitat i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera s’establirà un règim
de col·laboració actiu i fluid, que s’instrumentarà puntualment en cada cas, per
tal de garantir la coherència de les actuacions de les administracions autonòmica i insulars en l’exercici de les funcions i els serveis inherents a les competències en matèria de caça i pesca fluvial, i en les altres connexes i complementàries, que afectin en general l’àmbit de la biodiversitat.
3. Les administracions autonòmica i insulars s’han de prestar aquesta
col·laboració en aplicació del principi d’auxili recíproc entre les administracions
afectades —amb l’abast i la intensitat que han de presidir les relacions mútues
entre les administracions integrants del sistema institucional autonòmic—, que
s’ha de materialitzar, en cada cas, de conformitat amb els procediments que de
comú acord determinin les administracions implicades.
4. El termini de vigència d’aquesta col·laboració s’estendrà de l’1 de
gener de 2011 fins al 31 de març de 2011.
5. D’aquest Acord complementari, se n’ha de donar trasllat, perquè en
prengui coneixement i als efectes que corresponguin, a la Direcció General de
Biodiversitat, a la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, a les secretaries tècniques dels departaments dels consells insulars
que han d’assumir les competències en matèria de caça i a les secretaries generals de totes les institucions insulars.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 21 de setembre de 2010
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris
Conforme: El president i el vicepresident de la Comissió Mixta GovernConsells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 19975
Acord de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre
l’Avaluació d’Impacte ambiental de Protecció d’avingudes d’aigües pluvials al nucli urbà (modificat 02), Alaior. (250i/09)
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex I de la llei
11/2006, de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la
CMAIB, en sessió de 11 de desembre de 2009
Atès
Que el projecte està inclòs dins l’annex I de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
Que els terrenys on s’ha de dur a terme el projecte estan classificats com
a urbà, urbanitzable, àrea de transició, àrea d’interès agrari, àrea natural d’interès territorial, àrea de protecció territorial i sòl rústic protegit, alt nivell de protecció: barrancs, segons el Pla Territorial de Menorca; i a més està inclòs dins
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APR d’inundació, erosió i vulnerabilitat a la contaminació moderada.
Que el projecte s’ubica dins el LIC i ZEPA ES0000237 des Canutells a
Llucalari.
Que la Direcció General de Biodiversitat ha emès un informe d’afecció
favorable a condició de que es compleixin totes les mesures correctores.
Que la Direcció General de Recursos Hídrics ha emès un informe favorable amb condicions.
Que el Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca, ha informat favorablement sempre que es compleixin uns condicionants.
Que la Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies ha emès
informe sobre el risc d’incendis.
Que les obres afectaran a diferents carreteres gestionades pel Consell
Insular de Menorca.
Que el Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca ha informat favorablement amb una sèrie de condicions.
Que l’ajuntament d’Alaior ha informat favorablement amb una sèrie de
condicions.
Que és probable que dins la zona d’actuació puguin aparèixer restes d’assentaments arqueològics.
Que el projecte incorpora una sèrie de mesures correctores per disminuir
els impactes de la seva execució.
Que el projecte té un pressupost superior al milió d’euros.
Que durant el període d’exposició pública hi ha hagut al·legacions.
Que l’execució del projecte disminuirà el risc d’inundació del casc urbà
d’Alaior.
Acorda
Informar favorablement el projecte de protecció enfront avingudes del
nucli urbà d’Alaior mitjançant clavament, sempre i quan es compleixin els
següents condicionants:
Es compleixin els condicionants de la Direcció General de Medi Forestal
i Protecció d’Espècies:
Les obres es realitzaran preferentment fora de l’època de risc d’incendis i
es prendran les mesures establertes a l’article 8.2.c del Decret 125/2007.
S’ha de complir allò que estableix la Directiva 98/37/CE, de 22 de juny,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines,
pel que fa a les determinacions amb relació al risc d’incendi.
Les màquines que es facin servir a terrenys forestals o àrees contigües
s’han d’utilitzar extremant-ne les precaucions d’ús i fent-ne un adequat manteniment (s’hi aplicaran mètodes de treball que evitin la provocació d’espurnes).
El proveïment de benzina d’aquesta maquinària s’ha de fer a zones de seguretat
situades a àrees aclarides de combustible vegetal.
En tots els treballs que es facin a terrenys forestals o en aquells que es trobin condicionats per les mesures preventives anteriorment esmentades s’ha de
disposar, per a ús immediat, d’extintors de motxilla carregats i de les eines adequades que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que s’hi pugui provocar.
Tractament de la vegetació: l’afecció a la vegetació serà la mínima estrictament necessària. Sobretot a les proximitats del torrent. Les restes vegetals
generades per la tala d’arbrat (si escau) s’hauran de retirar o tractar en un termini màxim de 10 dies. Totes les demés restes vegetals generades s’hauran de
retirar o tractar en un termini màxim de 20 dies des de la seva generació. Els
productes residuals generats a la zona podran ser tractats de la següent manera:
Trituració mitjançant maquinària.
Transport a abocador o fora de la zona forestal, per crema o trituració.
Tots els operaris participants en les activitats seran instruïts en l’existència de risc d’incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar i en les
actuacions immediates a efectuar davant un connat d’incendi.
Prèviament a l’execució del col•lector caldrà demanar informe al Servei
de Carreteres del CIMe, facilitant el projecte del mateix, que haurà d’incloure
com a mínim uns plànol de planta i un de perfil transversal i longitudinal, així
com una memòria descriptiva de l’actuació.
Que es compleixin els condicionants de la Direcció General de Recursos
Hídrics:
Un cop soterrada la canonada serà necessari restaurar els marges de paret
seca i el terreny natural.
Sempre que sigui possible el soterrament es realitzarà seguint camins
existents.
Degut a que les aigües provenen d’una zona urbana serà necessari que es
realitzi un pretractament de l’aigua abans d’entrar a la canonada. Aquest pretractament haurà de permetre evitar l’entrada d’olis i greixos, i substàncies
potencialment contaminants a la canonada.
Durant els treballs d’execució de l’obra s’hauran de prendre les màximes
precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants al
terreny. En cas de produir-se un abocament s’haurà de donar coneixement del
mateix a la DG de Recursos Hídrics i a l’ajuntament d’Alaior”.
Que els treballs de manteniment de la maquinària que puguin produir resi-

