
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 13495

Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tèc-
nics de caça i els refugis de caça a les Illes Balears.

I.- L�Estatut d�Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, en la redacció donada per la Llei Orgànica
3/1999, de 8 de gener,  disposa al seu article 10.18 que: �la Comunitat
Autònoma té competències exclusives en matèria de pesca i activitats recreati-
ves en aigües interiors, cria i recollida de marisc, aquicultura i caça�.

Per Reial Decret 1678/1984, d� 1 d�agost,  es varen transferir les  funcions
i serveis de l�Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
conservació de la naturalesa, incloent, entre les funcions i serveis transferits, les
relatives a la caça.

II.- La Llei 4/1989, de 27 de març, de Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestre, al seu article 33.3, regula la legislació bàsica en dir que: �tot aprofita-
ment cinegètic i aquícola en terrenys acotats al efecte haurà de fer-se pel titular
del dret, de forma ordenada i conforme al pla tècnic justificatiu de la quantia i
modalitats de les captures a realitzar, amb el fi de protegir i fomentar la riquesa
cinegètica aquícola�.

Segons l�apartat 4 de l�esmentat article, el contingut i aprovació dels Plans
Tècnics s�ajustarà a les normes i requisits que a tal efecte estableixin les
Comunitats Autònomes i, en el seu cas, els Plans d�Ordenació dels Recursos de
la zona quan existeixin.

En data 30 de juny de 1993 es va aprovar l�Ordre del Conseller de
d�Agricultura i Pesca per la qual es regula el procediment per a la tramitació i
aprovació dels plans cinegètics dels terrenys acotats de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en compliment de l�article 33.3 de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre.

III.- Essent que la durada màxima dels Plans Tècnics estava prevista per
un termini de deu anys i havent transcorregut aquest termini, resulta convenient
l�elaboració d�una norma de contingut general que reguli el contingut dels refe-
rits Plans Tècnics de Caça.

IV.-  Finalment, atesa la implantació de Refugis de Caça a les Illes
Balears, en aplicació de l�article 11 de la Llei 1/1970, de Caça, el qual preveu
que l�administració pot fixar les disposicions generals de caràcter reglamentari
que els siguin d�aplicació, i amb la finalitat d�assegurar la consecució dels seus
fins, s�inclou en el present decret un capítol monogràfic sobre aquest tipus de
terrenys.

V.- El present Decret consta de un Preàmbul, de 25 articles, dividits en un
Títol Preliminar, relatiu al seu objecte, i dos títols dedicats als Plans Tècnics de
Caça i als Refugis de Caça, així com de quatre disposicions addicionals, dues
transitòries, una Disposició Derogatòria i dues finals, així com d�un annex rela-
tiu a la senyalització de les zones de reserva.

L�objecte del decret és doble, per una banda, regular els Plans Tècnics de
Caça i, per altra, els Refugis de Caça.

En relació als Plans Tècnics de Caça (Títol I, articles 2 a 19) es regulen, a
través de sis capítols, el seu concepte i classes, el contingut general i específic
dels distints plans, els procediment per a la seva aprovació, la vigència i efectes,
així com el seguiment dels plans i la caça en absència de pla, i es deroga expres-
sament l�Orde del Conseller d�Agricultura i Pesca, de 30 de juny de 1993, rela-
tiva al procediment per a l�aprovació dels Plans Tècnics de Caça en els terrenys
acotats (Disposició derogatòria). 

El Títol II (articles 20 a 25), relatiu als Refugis de Caça, regula el seu con-
cepte, superfície, el procediment per a la seva declaració, així com matèries tan
importants com la gestió del refugi i la seva vigència.

Per tot l�exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, previ infor-
me de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient, d�acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en sessió de dia 16 de juliol de 2004

DECRET

TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE.

Article 1. Objecte.

És objecte d�aquest Decret:

a) En desenvolupament de l�article 33.3  de la Llei 4/1989, de 27 de març,
de conservació dels Espais naturals i de la Flora i la Fauna Silvestre, regular el
contingut, el procediment d�aprovació, els efectes i el seguiment dels Plans
Tècnics de Caça, o Plans d�Aprofitament Cinegètic, a l�àmbit de les Illes
Balears.

b) Regular la declaració i gestió dels refugis de Caça, a l�àmbit de les Illes
Balears.

TÍTOL I. DELS PLANS TÈCNICS DE CAÇA.

Capítol I .
Concepte i Classes.

Article 2. Concepte.

1.- Als efectes d�aquest Decret, s�entén per Pla Tècnic de Caça l�instru-
ment de gestió del que han de disposar tots els vedats de caça de les Illes
Balears, la finalitat de la qual és planificar, durant la seva vigència, l� inventari
d�existències, un aprofitament racional sostenible i compatible de la caça com a
recurs renovable, amb les actuals exigències de conservació dels ecosistemes i
dels recursos naturals.

2.- Dins la finalitat indicada a l�apartat anterior, l�objecte dels Plans
Tècnics de caça és regular la intensitat de la caça (número de jornades per núme-
ro de caçadors per número de peces),  les seves modalitats, mesures de gestió de
la fauna cinegètica (millora de l�hàbitat, control de predadors, menjadors, abeu-
radors i altres.), així com les repoblacions i amollades, conforme al disposat en
el present Decret.

3.- Els Plans Tècnics de Caça s�ajustaran als models oficials que establei-
xi la Conselleria competent en matèria de caça i que estaran a disposició dels
ciutadans a les dependències administratives, d�acord amb el que disposa l�arti-
cle 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 3.Classes.

Els Plans Tècnics de Caça  podran ser de tres tipus:

a) Pla Tècnic de Caça de Règim General: és el que, subscrit pel titular del
vedat, no modifica les previsions de màxim de captura  per espècie de l�ordre de
vedes. 

b) Pla Tècnic de Caça de Règim Especial: és el que,  redactat per tècnic
competent i subscrit pel titular del vedat,  modifica les previsions de  màxim de
captures per espècie de l�ordre de vedes.

c) Pla Tècnic de Caça de Règim Intensiu: és el que,  redactat per tècnic
competent i subscrit  pel titular del vedat, regula la caça a explotacions cinegè-
tiques que constitueixen activitat empresarial específica.

Capítol II.
Contingut.

Secció Primera. Contingut General.

Article 4. Contingut general.

Els Plans Tècnics de Caça, que s�ajustaran al model oficial establert per la
Conselleria competent en matèria de caça, contindran, com a mínim, els
següents extrems:

a) Informació de caire administratiu:

1) Dades identificatives del vedat.
2) Dades del titular de vedat.
3) Règim de propietat i distribució de superfície.
4) Règim d�aprofitament.

b) Característiques naturals i soci - econòmiques del vedat:

1) Usos del sòl.
2) Espècies de fauna no cinegètica.
3) Espècies predadores de la caça.
4) Espècies cinegètiques presents: distribució i inclusió en el pla.
5) Avaluació del potencial cinegètic del vedat.

c) Pla de Caça per les properes temporades:

1) Objectius del Pla per a cada espècie inclosa.
2) Previsió de captures per temporada.

d) Execució del Pla de Caça previst:

1) Per a cada espècie inclosa es determinaran els següents extrems:

- Modalitats de caça.
- Número de jornades de caça previstes per a cada modalitat.
- Número de caçadors per jornada de caça.
- Cupons de captures per caçador i dia per a cada modalitat de caça.

2) Zones específiques per a modalitats especials de caça.
3) Zones en les quals es practica la caça a mitja veda.

e) Pla de millores cinegètiques:

1) Millores del medi natural i de la infrastructura del vedat.
2) Millores en benefici de la fauna.
3) Repoblacions cinegètiques.
4) Mètodes de control de predadors.
5) Zona de reserva.
6) Mesures de vigilància
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f) Cartografia: 

1) La cartografia a utilitzar serà la cartografia oficial de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, a escala 1:10.000, llevat dels vedats de superfície
superior a 500 hectàrees, en els quals es podrà emprar l�escala 1:25.000.

Article 5. Delimitació cartogràfica dels vedats

1) La inclusió a la cartografia del Pla Tècnic de terrenys que no estiguin
en el mateix vedat podrà donar lloc a la no aprovació o suspensió del Pla Tècnic
i, per tant, a la prohibició de caçar dins el mateix fins a la esmena de les defi-
ciències.

2) L�aprovació del Pla Tècnic de Caça podrà suposar la validació dels
límits cartogràfics del vedat, si és coherent amb la documentació continguda a
l�expedient de declaració del mateix, i s�hi inclourà amb els  efectes pertinents.

3) En cas de discrepància entre els límits indicats en el Pla Tècnic de Caça
i els de l�expedient de declaració del vedat, l�aprovació del pla no implica la
modificació dels límits establerts a l�expedient de declaració, la variació dels
quals haurà de tramitar-se conforme a l�establert al Reglament d�aplicació de la
Llei de Caça 1/1972.

4) La resolució d�aprovació del Pla Tècnic de Caça inclourà explícitament
la decisió adoptada en quant als límits del vedat, en relació als punts anteriors.

Secció Segona. Contingut específic.

Article 6.- Plans Tècnics de Caça de Règim General.

Els Plans Tècnics de Caça de Règim General hauran d�atenir-se a les
següents condicions específiques:

a) Hauran de respectar,  al menys, les limitacions que s�estableixin en les
Ordres Anuals de Vedes.

b) Podran preveure, prèvia comunicació a la Conselleria competent en
matèria de caça amb dos dies hàbils d�antelació, amollades per a caça, en total
per temporada cinegètica i per espècie, fins un màxim de 0,7 peces per hectàrea
de superfície del vedat,  així com, amollades per cries en els mesos de febrer i
març, per raó de fins a 0,4 peces per hectàrea.

c) No es podran autoritzar camps d�entrenament de cans amb arma de foc
fora dels períodes hàbils de caça de les espècies silvestres.

d) El número màxim de caçadors, per jornada, amb armes de foc, en un
vedat de caça acollit a aquest tipus de pla, es calcularà segons les següents
regles:

1. Un màxim de tres, si el vedat té una superfície igual o inferior a 30 hec-
tàrees. 

2. El número màxim indicat a l�apartat anterior s�incrementarà en una uni-
tat per a cada 20 hectàrees o fracció que superi les referides 30 hectàrees. 

Article 7.- Plans Tècnics de Caça de Règim Especial.

El Plans de Tècnics de Caça de Règim Especial hauran d�atenir-se a les
següents condicions específiques:

a) Podran fixar el màxim de peces d�espècies sedentàries per damunt de
les que s�estableixin, amb caràcter general, a les Ordres Anuals de Vedes.

b) Podran preveure, prèvia comunicació a la conselleria competent en
matèria de caça amb dos dies hàbils d�antelació, en total per temporada cinegè-
tica i per espècie, amollades per a caça de fins un màxim de 1,5 peces per hec-
tàrea de superfície del vedat. Així mateix, es podran efectuar amollades de repo-
blació per cria en els mesos de febrer i març, per raó de fins a 0,4 peces en total
per hectàrea i espècie.

c) Hauran de preveure la dedicació de part de la superfície dels vedats a
Reserva de caça, segons l�establert a l�article 9 d�aquest Decret.

d) El Pla Tècnic determinarà la màxima pressió cinegètica sostenible, en
funció de les característiques físiques i biològiques del vedat, considerant els
màxims diaris de captures permeses per espècie, el nombre de dies hàbils i els
caçadors simultanis.

Article 8.- Dels Plans Tècnics de Caça de Règim Intensiu.

1.- Als efectes d�aquest Decret, s�entén per vedat intensiu de caça  aquell
que disposi de un Pla Tècnic de Caça de Règim Intensiu, als efectes de l�explo-
tació comercial d�autoritzacions diàries, prèvia acreditació de què el titular de
l�explotació cinegètica l�exerceix com a una activitat empresarial i compta amb
totes les autoritzacions i declaracions d�activitat pertinents. Caldrà acreditar l�o-
ferta comercial de dites autoritzacions.

2.- Els Plans Tècnics de Caça de Règim Intensiu hauran d�atenir-se a les
següents condicions específiques:

a) Hauran de dur un llibre � registre, de caràcter  diari, en el que hi figuri
la identificació dels caçadors autoritzats i el número de peces capturades per
cada un d�ells.

b) Hauran de disposar de les superfícies mínimes que es senyalen a l�arti-
cle 18.5 del Reglament de Caça per a l�establiment de vedats privats de caça,
llevat que es tracti de vedats tancats, segons la definició de l�article 21 del
Reglament de Caça, en els que la superfície mínima serà de 125 hectàrees.

c) Hauran de preveure la prohibició de caça d�aus migratòries silvestres.
d) Hauran de contemplar la dedicació de part de la superfície del vedat a

reserva de caça segons els que es preveu a l�article 9  d�aquest Decret.

Secció Tercera. Disposicions comuns a tots el tipus de plans.

Article 9.- Reserves per a la caça.

1.- Els Plans Tècnics de Caça, sigui del tipus que sigui, podran incloure
zones de reserva de caça fixes o rotatòries, de característiques apropiades pel
refugi o reproducció d�espècies, que s�hauran de senyalitzar d�acord amb
l�Annex I d�aquest Decret.

2.- Els Plans Tècnics de Caça de Règim Especial i els  Intensius hauran de
destinar, obligatòriament,  part del vedat de caça a reserva de caça, en una pro-
porció no inferior al 5% de la superfície del mateix.

3.- L�obligació de destinar part del vedat a reserva, podrà substituir-se per
sembres per a la caça d�almenys un 1% de la superfície del mateix. En aquestes
parcel·les no podrà entrar el bestiar de pastura, ni estarà permesa la sega, havent-
se de dedicar a la producció de gra, sense que es pugui cosetxar ni alçar el cul-
tiu fins al mes d�octubre.

4.- A les zones de reserva estarà prohibida la caça, llevat que la conselle-
ria competent en matèria de caça l�autoritzi, prèvia sol·licitud del titular, per
danys  a l�agricultura o altres causes degudament acreditades.

Capítol III.
Procediment per a l�aprovació.

Article 10.- Elaboració i redacció.

Els Plans Tècnics de Caça s�elaboraran i redactaran pel titular del vedat,
si es tracta de Plans Tècnics de Caça de Règim General, i per tècnic competent,
si es tracta de Plans  Tècnics de Caça de Règim  Especial i Intensiu, compli-
mentant els models oficials establerts per la conselleria competent en matèria de
caça.

Article 11. Presentació.

1.- Els Plans Tècnics de Caça es presentaran davant la conselleria compe-
tent en matèria de caça pel titular del vedat, sense perjudici del que disposa l�ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les admi-
nistracions públiques i procediment administratiu comú, a la redacció donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, mitjançant sol·licitud d�aprovació que haurà
de contenir els requisits establerts a l�article 70.1 de l�esmentada Llei.

2.- A la sol·licitud s�haurà d�acompanyar  la següent documentació:

a) Fotocòpia  DNI si el titular del vedat és una persona física.
b) Fotocòpia de l�escriptura de constitució, del nomenament de represen-

tants i del DNI dels administradors, si es tracta d�una persona jurídica.
c) Pla Tècnic de Caça, signat pel titular del vedat o per tècnic competent

segons els casos.
d) En el cas dels plans especials i intensius: full- resum del règim d�apro-

fitament cinegètic on hi figurin els dies hàbils, èpoques, número de caçadors per
jornada,  espècies autoritzades, peces per caçador i jornada, modalitat de caça i
qualsevol altra circumstància que s�estimi adient, en model normalitzat.

Article 12.- Esmena i millora de la sol·licitud.

Si la sol·licitud no reuenix els requisits o no va acompanyada dels docu-
ments a que es refereix l�article anterior, s�aplicarà el que disposa l�article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, a la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Article 13.- Informe del Servei.

1.- Esmenades les deficiències o transcorregut el termini, el Servei com-
petent en matèria de caça,  emetrà informe en relació a la sol·licitud d�aprova-
ció del Pla Tècnic de Caça i la documentació presentada, i instruït el procedi-
ment i abans de redactar la proposta de resolució,  es posarà de manifest als inte-
ressats perquè en un termini no inferior a deu dies hàbils ni superior a quinze
puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin adients.

2.- La proposta de Resolució, redactada pel Servei, s�elevarà a l�òrgan
corresponent de la conselleria competent en matèria de caça, a fi de que atorgui
o denegui l�aprovació del Pla Tècnic de Caça, motivant en el seu cas la resolu-
ció denegatòria.

3.- La manca de Resolució i notificació en el termini de 4 mesos a comp-
tar des de l�entrada de la sol·licitud en el registre de l�òrgan competent per a la
seva tramitació, tendrà efectes estimatoris.

Capítol IV.
Vigència i efectes.

Article 14.- Vigència i modificació

1.- Els Plans Tècnics de Caça degudament aprovats tindran una validesa
de cinc anys, des de la data de la notificació de l�aprovació. 

2.- No obstant el que disposa l�apartat anterior, durant el temps de valide-
sa del Pla, el titular del vedat podrà sol·licitar la seva modificació total o parcial,
justificant tècnicament la seva sol·licitud, i seguint el mateix procediment esta-
blert per a la seva aprovació.

La manca de Resolució i notificació, en relació a la sol·licitud de modifi-
cació, en el termini de 4 mesos, comptadors des l�entrada de la sol·licitud en el
registre de l�òrgan competent per a la seva tramitació, tendrà efectes estimato-
ris.

Article 15.- Efectes generals.
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1.- Els Plans Tècnics de Caça degudament aprovats són obligatoris per als
interessats i per a l�administració i permetran l�exercici de la caça dins el vedat
d�acord  al que estableix el propi Pla.

2.- Aprovat el Pla Tècnic de Caça, el titular del vedat autoritzarà als caça-
dors per caçar dins el mateix vedat.

3.- Les autoritzacions per caçar del titular del vedat de caça, que  s�ajus-
taran als models oficials establerts per la conselleria competent en matèria de
caça, podran establir noves  limitacions a la pressió de caça establerta en caràc-
ter general, i hauran d�indicar els màxims de peces establerts en el propi Pla si
no coincideixen amb els de l�ordre de vedes i són elements primordials per al
correcte compliment del Pla.

4.- Les autoritzacions que no s�ajustin a les previstes en els Plans de Caça,
així com la inobservància per part del caçador de les limitacions expressades en
l�autorització de caça del titular del vedat, es consideraran incompliment del Pla
Tècnic de Caça, als efectes prevists a la legislació vigent en matèria de caça.

5. L�aprovació del Pla suposa l�autorització administrativa de les amolla-
des de peces necessàries per al seu desenvolupament, que han de comptar, no
obstant, de la preceptiva guia sanitària dels animals alliberats i figurar al full-
resum anual.

Article 16.- Efectes específics dels Plans de Caça de Règim Especial.

1.- L�aprovació dels Plans Tècnics de Caça de Règim Especial tenen l�e-
fecte de permetre la caça d�acord a l�establert en el Pla i, en particular, en el que
es refereix a dies de caça  i màxim de captures per espècies sedentàries, s�esta-
rà al que es preveu al propi Pla, sota l�epígraf de règim d�aprofitament cinegè-
tic, sense perjudici de l�aplicació de les limitacions que la corresponent Ordre
de Vedes pugui establir específicament per aquest tipus de plans.

2.- Els Plans Tècnics de Caça de Règim Especial podran ordenar l�explo-
tació d�algunes o totes les espècies cinegètiques remetent-se al que s�estableixi
en l�Ordre de Vedes per els vedats amb un Pla Tècnic de Caça en Règim
General, si així ho indiquen en el seu règim d�aprofitament cinegètic i en la seva
corresponent fulla resumen.

3- Durant la vigència del Pla, i si es donen les circumstàncies que ho acon-
sellin, es podrà modificar el règim d�aprofitament cinegètic previst al Pla, d�a-
cord amb el que disposa l�article 13.2 d�aquest Decret, respectant, en tot cas, la
màxima pressió de caça establerta en el Pla original. Tan mateix es podran modi-
ficar els dies concrets de captura, presentant una nou full � resum del règim d�a-
profitament cinegètic.

Article 17.- Efectes específics dels Plans de Caça de Règim Intensiu.

1.- L�aprovació d�un Pla Tècnic de Caça de Règim Intensiu tindrà l�efec-
te de permetre  la caça d�acord amb el referit en el dit Pla, en especial l�assen-
yalat en el seu règim d�aprofitament cinegètic, supeditat tot això, no obstant, a
les limitacions a la caça en aquest tipus de vedats que les Ordres de Vedes
puguin establir.

2. Durant la vigència del Pla Tècnic de Caça de Règim Intensiu, i si es
donen les circumstàncies que ho aconsellin, es podrà modificar el règim d�a-
profitament cinegètic previst al Pla, en els termes prevists a l�article 13.2 d�a-
quest Decret.

Capítol V.
Seguiment dels plans.

Article 18.- Memòria anual de caça.

1.- Els titulars dels vedats de caça, un cop finalitzada la temporada i abans
del 30 de maig de cada any, presentaran a la conselleria competent en matèria
de caça, una memòria anual de caça,  segons el model oficial, en la que hi cons-
ti el número de captures per espècie i modalitats de caça practicades en la tem-
porada anterior, així com, en el seu cas, las amollades i repoblacions efectuades,
i les captures de predadors. 

2.- La no presentació d�aquesta  memòria anual es considerarà com un
incompliment del Pla de Caça,  als efectes prevists a l�article 17.7 i 17.10  de la
Llei 1/1970, de 4 d�abril, de Caça.

Capítol VI.
De la caça en absència de pla.

Article 19.- De la caça amb absència de Pla Tècnic o contra el mateix.

L�exercici de la caça en terrenys acotats, en absència del preceptiu Pla
Tècnic de Caça, o l�incompliment del mateix, es considerarà infracció, admi-
nistrativa, en els termes prevists a la Llei 4/1989, de 27 de març,  de conserva-
ció dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, en relació a l�article 7.2
aparat c)  del Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre i  l�article 45.1.5 del
vigent Reglament de Caça.

TÍTOL II. DELS REFUGIS DE CAÇA

Article 20.- Concepte.

Als efectes d�aquest Decret, s�entén per refugi de caça,  els terrenys sos-
trets a l'aprofitament cinegètic, per motius de caràcter biològic, científic o edu-
catiu, a fi d�assegurar la conservació de determinades espècies de la fauna sil-
vestre.

Article 21.- Superfície.

Els refugis de caça que es creïn a partir de l�entrada en vigor d�aquest
Decret tendran un superfície mínima de 10 ha, excepte en els casos de biòtips

de caràcter singular, espcialmente  zones humides i altres hàbitats de caràcter
relicte, i així s�acrediti tècnicament a l�expedient. 

Article 22.- Iniciativa

1.- La iniciativa per a la declaració de refugis de caça correspon a la prò-
pia administració, d�ofici o a instància de part, i requerirà, en tot cas, de la con-
formitat expressa de la propietat del terreny.

2.- Podran instar la declaració les entitats privades amb finalitat de caràc-
ter cultural o científic, així com les de dret públic.

3.- A la sol·licitud d�iniciació de la declaració de refugi de caça s�haurà
d�acompanyar la següent documentació:

a) Dades cadastrals dels terrenys.
b) Dades identificatives del promotor i del propietari.
c) Règim de propietat i distribució de superfícies
d) Usos del sòl
e) Espècies de fauna presents, i espècie o espècies a favor de les quals es

proposa la declaració.
f) Mesures de foment de l'espècie o espècies a favor de les quals es pro-

posa el refugi.
g) Cartografia, a escala 1:10.000, llevat dels casos de més de 500 ha, en

els quals s'admetrà la cartografia 1:25.000
h) Informe justificatiu, en el seu cas, de la superfície proposada com a

Refugi, en aplicació de l'article 21 del present decret.

Article 23.- Desenvolupament i resolució.

1.- La instrucció del procediment de declaració de refugi de caça corres-
pondrà a la direcció general competent que, instruït el procediment, i abans de
redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest als interessats, així com
a l�ajuntament en el qual estigui ubicat,  a fi de que en un termini no inferior a
10 dies ni superior a 15, puguin al·legar i presentar els documents i justificacions
que estimin pertinents.

2.- La resolució atorgant o denegant la declaració de refugi de caça, que
s�haurà de dictar i notificar en el termini màxim de quatre mesos, comptadors
des de que la documentació estigui completa, correspon al conseller competent
en matèria de caça, i s�haurà de notificar als interessats i a l�ajuntament.

La manca de notificació i resolució en el termini a que es refereix el parà-
graf anterior, tendrà caràcter estimatori.

Article 24.- Gestió del refugi i memòria anual.

1.- Una vegada declarat un refugi de caça, el propietari o propietaris o
l�entitat que hagi instat la seva declaració, segons els casos, i de conformitat
amb la propietat, hauran de gestionar el refugi de caça.

2.- Els responsables de la gestió dels Refugis hauran de presentar, en els
primers tres mesos de cada any natural, una memòria acreditativa del compli-
ment de la finalitat de declaració, detallant les mesures de conservació aplica-
des i  els resultats obtinguts en relació a l'espècie o espècies a favor de les quals
es declarà el Refugi. 

3.- La no presentació de la memòria podrà donar lloc a un expedient de
caducitat del Refugi, prèvia la tramitació de l�oportú procediment, amb  audièn-
cia del seu  titular. 

Article 25.-Vigència

1.- La vigència dels Refugis de caça serà indefinida, en tant compleixin la
seva finalitat i mantenguin la conformitat dels propietaris. 

2.- La no contestació als requeriments de l�administració en relació a la
presentació de la memòria, durant el termini de dos mesos, o el manifest incom-
pliment de la finalitat del refugi, podrà donar lloc a que l�administració tramiti
el corresponent procediment per a l�extinció  del refugi, que serà declarada mit-
jançant resolució del conseller competent en matèria de caça, prèvia tramitació
de l�oportú procediment, amb  audiència del seu  titular, que es notificarà als
interessats.

Disposició addicional primera.

Als efectes prevists en els articles 5.b i 6.b  d�aquest Decret, en relació al
màxim de peces amollades i repoblacions permeses, no es computaran les peces
per l�ús de camps d�entrenament de cans, degudament aprovats.

Disposició addicional segona.

No obstant l�establert a l�article 8 d�aquest Decret, en els vedats de caça
amb Pla Tècnic de Caça de Règim Especial o Intensiu, el número màxim de
caçadors simultanis en línia, en la modalitat de caça a l�arruixada, a lloc fixo, de
perdiu, faisà o guatlla,  serà el que es justifiqui degudament al Pla, havent de
guardar, en tot cas, les distàncies de seguretat.

Disposició addicional tercera.

L�Ordre anual de vedes podrà modificar els paràmetres d�amollades de
peces, de caça o repoblació, així com la densitat de caçadors, previstes als arti-
cles 5.b, 6.b, i 8 del present Decret.

Disposició addicional quarta.

Els vedats que es constitueixin a partir de l�entrada en vigor d�aquest
decret han d�incloure amb la sol·licitud del nou vedat la proposta de Pla Tècnic,
en els termes prevists en aquest decret. 
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Disposició transitòria.

1.- Els vedats de caça amb matrícula entre els PM-10.001 i PM-10.850,
ambdós inclosos, hauran de presentar els Plans Tècnics de Caça, d�acord amb el
que preveu aquest Decret, en el  termini màxim  de vuit mesos, comptadors des
de la seva entrada en vigor.

2.- Els restants vedats hauran de presentar els seus plans dins el termini
dels vuit mesos següents al període assenyalat a l�apartat anterior.

Disposició derogatòria.

Queden derogades quantes disposicions d�igual o inferior rang s�oposin al
que preveu el present Decret i, en particular, queda derogada l�Ordre del conse-
ller d�Agricultura i Pesca de 30 de juny de 1993, relativa al procediment per a
l�aprovació dels Plans Tècnics de Caça en els terrenys acotats (BOCAIB de 5
d�agost de 1993).

Disposició final primera.

Es faculta al conseller competent en matèria de caça per dictar les dispo-
sicions que siguin necessàries en desenvolupament i execució d�aquest Decret.

Disposició final segona.

El present Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 de juliol de 2004

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló

ANNEX I

SENYALITZACIÓ DE LES ZONES DE RESERVA

SENYALS. Les senyals s�ajustaran a les següents característiques:
Material: qualsevol que garanteixi la seva conservació i rigidesa.
Dimensions: 20*30 centímetres.
Altura des del sol: entre 1,5 i 2,5 metres.
Color: verd en la seva totalitat.

COL·LOCACIÓ. Les senyals es col·locaran al llarg de tot el perímetre de
la zona de reserva, a una distància unes de les altres de 100 metres com a
màxim, i de tal manera que un observador situat enfront d�una de les senyals tin-
gui a l�abast de la seva vista les dues més immediates.

� o �

3.- D'altres disposicions
Num. 13370

Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme muni-
cipal d�Alaró.

Expte. Refª.: CAS-1231.

Direcció General de Recursos Hídrics

El Director General de Recursos Hídrics ha dictat resolució, per la qual
s�acorda:

Atorgar a D. Vicente Seguí Pizà, la concessió referència CAS-1231, per a
l´aprofitament d´un cabal màxim instantani de 1 l/s (3.600 l/h) i un volum
màxim de 7.000 m3/any de les aigües subterrànies procedents d�una captació
situada en la finca �Son Grau Petit�, del terme municipal d�Alaró, amb destina-
ció a reguius i altres usos agraris (reguiu de la finca �Son Grau Petit�), d�acord
amb les condicions que en la dita Resolució s�indiquen.

Palma, 12 de juliol de 2004

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS,
Joan Crespí i Capó
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Num. 13321
Acord de la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi
Ambient sobre l�Avaluació d�Impacte Ambiental del projecte
modificat Conducció Llubí � Crestatx � Pollença.

En relació amb l�assumpte de referència i d�acord amb l�Annex III-5.9 del
decret 4/86, de 23 de gener, d�Implantació i regulació dels estudis d�Avaluació
d�Impacte Ambiental, la Comissió Permanent de 6 de febrer de 2004 va prendre
un acord que es transcriu.

Donat que s�ha detectat una errada material, la Comissió Permanent de 13

de juliol de 2004 va acordà modificar la redacció de l�acord de la Comissió
Permanent de 6 de febrer de 2004, acord que també és transcriu.

La Comissió Permanent de 6 de febrer de 2004  va acordar :
Atès
Que es tracta d�una obra d�interès general de l�Estat.
Que l�obra està contemplada en el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Que el promotor ha presentat al Comitè documentació amb la finalitat

d�esmenar les deficiències exposades a l�informe tècnic, la qual s�incorpora dins
l�expedient.

La Comissió Permanent 

Acorda

Emetre informe favorable sobre el projecte Conducció Llubí � Crestatx �
Pollença.

La Comissió Permanent de 13 de juliol de 2004 acordà  corrregir els errors
materials a la redacció del l�acord de sis de febrer de 2004  envers l�Avaluació
d�Impacte Ambiental del projecte modificat Llubi- Crestatx- Pollença, que
queda redactat de la següent forma :

Atès
Que es tracta d�una obra d�interès general de l�Estat.
Que l�obra està contemplada en el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Que el promotor ha presentat al Comitè documentació amb la finalitat

d�esmenar les deficiències exposades a l�informe tècnic, la qual s�incorpora dins
l�expedient.

La Comissió Permanent 

Acorda

Emetre informe favorable sobre la Avaluació d�Impacte Ambiental del
projecte modificat Conducció Llubí � Crestatx � Pollença.

El Vicesecretari de la CBMA
Miquel Ramis d�Ayreflor i Catany
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 13377

Correcció d�errades de l�edicte núm. 10928, relatiu a la
Resolució del director general d�Indústria de 31 de maig de 2004,
per la qual s�autoritza l�establiment d�una instal·lació elèctrica.

Havent-se publicat erròniament l�edicte núm. 10928 del BOIB núm. 83,
de 15 de juny de 2004, la versió catalana de la Resolució del director general
d�Indústria de 31 de maig de 2004, per la qual s�autoritza l�establiment d�una
instal·lació elèctrica, en lloc de la Resolució del director general d�Indústria de
27 de maig de 2004, per la qual s�autoritza l�establiment d�una instal·lació elèc-
trica, i atès l�article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (�les administracions públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d�ofici o a instància de les persones inte-
ressades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes�),
amb la finalitat d�esmenar aquest error, es publica íntegrament la Resolució:

�Nova subestació de 66/15 kV i canvi de tensió a 66 kV de la línia exis-
tent als termes municipals de Sóller i Bunyola, sol·licitada per El Gas, SA.�  

Expedient � GP 15/03.

Antecedents

Vist l�expedient en aquesta Direcció General d�Indústria, a instància d�El
Gas, SA, mitjançant la qual se sol·licita l�autorització per a la instal·lació elèc-
trica que s�assenyala a continuació:

�Nova subestació de 66/15 kV i canvi de tensió a 66 kV de la línia exis-
tent als termes municipals de Sóller i Bunyola.� 

Aquesta Direcció General, en data de 2 d�agost de 2003 i 21 d�agost de
2003 (correcció d�errades), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears va donar
compliment al tràmit d�informació pública de la sol·licitud susdita, amb la
següent descripció de la instal·lació:

�Expedient GP 15/03: nova subestació de 66/15 kV, denominada El Gas
de Sóller, al terme municipal de Sóller, amb dos transformadors de potència de
66/15 kV-14/18 MVA. La instal·lació de 66 kV estarà constituïda per dues
cel·les de línies aèries denominades Bunyola 1 i Bunyola 2, de 66 kV; dues
cel·les de transformadors denominats T-1 i T-2; una cel·la d�enllaç que fa l�aco-
blament de la simple barra partida, i dos conjunts de mesura de tensió de barres.
La instal·lació de 15 kV només s�equiparà actualment amb els cables d�arriba-
da a les dues cel·les existents d�arribada de transformador, i el seu disseny pre-
veu allotjar en un futur una cel·la de serveis auxiliars i seccionament de barres,
una cel·la d�acoblament de sectors i centralització de borns, dues cel·les de
transformador i dues cel·les de mesura. La instal·lació comptarà amb els corres-
ponents equips de control, proteccions i serveis auxiliars, i s�hi preveu un futur
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