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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 25 D’AGOST DE 2015 
 

 
PRESIDÈNCIA 
 

LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-8-2015) 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0130 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0130 incoat al Sr. MMT 

amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 

Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

 

Fets 

 

1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 

Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. MMT el 

passat 9 de novembre de 2014 al vedat PM-10.516 situat al terme municipal de 

Llucmajor: 

 

• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord. 

• Caçava sense llicència de caça. S’ha comprovat a la base de dades de 

la Direcció Insular de Caça que a l’interessat la llicència havia caducat 

en gener de 2014. 

• Caçava sense assegurança obligatòria del caçador. 

• Portava un altre casset dins la motxilla. 

 

Se li varen decomissar quinze tords i l’arma emprada. 

 

Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 

 

1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici 

de la caça: 

 

1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
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a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 

pugui contenir més de dos cartutxos. 

 

b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 

 

c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 

caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 

 

d) Visc. 

 

e) Explosius. 

 

f) Asfíxia amb gas o fum. 

 

g) Ballestes. 

 

h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 

 

1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Armes d’aire comprimit. 

 

b) Armes que disparin dards tranquil·litzants. 

 

c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 

 

d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 

 

e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 

 

2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 

següent: 

 

a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 

zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 

on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 

 

b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines 

dels cartutxos utilitzats. 

 

c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 

durant la caça. 

 

d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 

perdigons per abatre cabres. 

 

e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
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3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la 

caça: 

 

3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 

 

a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 

 

b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 

electrònics que poden matar o atordir. 

 

c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 

dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 

d'imatge electrònic per a tir nocturn. 

 

3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Silenciadors. 

 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

 

2. L’interessat ha presentat còpia de l’assegurança del caçador vigent el dia dels 

fets abans que s’iniciés el present procediment, i atès allò previst a l’article 76 

de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic- administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de 

juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

Apartat 4. “En cas d’infracció lleu per no portar documentació preceptiva a 

sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne el titular, si aquest l’aporta abans 

de l’obertura de l’expedient, es podrà acordar per part de l’òrgan instructor la 

no obertura d’aquest.” 

 

3. Se li va decomissar l’arma emprada que es diposità a Intervenció d’Armes de 

Palma i dos cassets. 

 

4. Per resolució de 27 de novembre de 2014 es va comunicar al Sr. MMT l’inici 

de l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 

d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 

l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 

per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 

5. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que ell 

no es trobava caçant, perquè portava l’escopeta descarregada i no havia 

capturat cap peça de caça. 

 

6. Vist l’escrit d’al·legacions es va considerar adient l’obertura de termini 

probatori, dins el qual es sol·licità informe als agents denunciants.  
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Dins aquest període, el 16 de febrer de 2015, els agents varen emetre informe 

–del qual s’adjunta còpia- en el que, a més de ratificar-se en la denúncia, 

deixaren constància que l’escopeta estava carregada i el Sr. M es trobava 

caçant quan el denunciaren i que a més portava un altre aparell reproductor de 

só que tenia el cant del tord seleccionat. 

 

7. A través de la proposta de resolució de dia 13 d’abril de 2015, es contestaren 

les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 

dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

 

1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

 

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) 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. 

 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 

de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 

d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 

de 26 de juny de 2014. 

 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 

pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 

18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 

apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 

òrgans”. 

 

2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 

Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 

qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 

tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 

Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 
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novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú . 

 

3. D’acord amb la documentació inclosa dins l’expedient es considera que els fets 

denunciants han quedat degudament acreditats, contestant totes les qüestions 

plantejades per l’interessat a la proposta de resolució. 

 

Per tot això, els fets són constitutius de les següents infraccions: 

 

- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 

reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 

no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 

Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb 

el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 

20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-

la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 

 

La sanció es quantifica, atès el principi de proporcionalitat i la manca 

d’agreujants, en 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com 

inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

- Infracció greu, caçar sense tenir llicència de caça, tipificada a l’article 74.4 

de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser 

sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb 

una multa de 451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com 

inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 

 

La sanció es quantifica, atès el principi de proporcionalitat i la manca 

d’agreujants, en 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com 

inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de sis mesos. 

 

Un requisit indispensable per l’exercici de la caça de forma legal és tenir 

llicència de caça. 

 

Aqueta obligació, per un costat, permet controlar el número de caçadors 

existents i així tenir una idea de  la pressió que sofreix la biodiversitat per 

l’acció cinegètica. 

 

I d’altra banda, garanteix, al manco de manera genèrica, que la persona que du 

a terme l’acció cinegètica coneix la normativa, és conscient d’aquesta i 

l’aplica. 

 

El Sr. Martí encara a tenir llicència de caça des de fa molts d’anys, feia quasi 

un any que la darrera llicència li havia caducat, és per aquest motiu  que aquest 

fet no es pot considerar un simple descuit. 

 

Per tot això, s’ha considerat adient establir un termini de sis mesos de retirada 

de  llicència i inhabilitació per l’acció cinegètica. 
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L’import total de la sanció, incloent totes les infraccions, s’ha quantificat en  

2452 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-

la durant un termini de dos anys i sis mesos. 

 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. MMT amb el DNI x, amb una multa de 2452 euros i retirada 

de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 

de dos anys i sis mesos com a responsable de les infraccions administratives 

en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels 

següents fets: 

 

• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord. 

• Caçava sense llicència de caça. 

 

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 

de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 

de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 

núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 

de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 

el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució 

és gratuïta. 

 

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 

indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 

pagament de la quantia de 100 euros. 

 

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada 

la proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor 

satisfà la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import 

total de la sanció i la indemnització proposades.>> 

 

3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en 

cas de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 

Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a 

partir del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; 

obligació que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la 

imposició de multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € 

diaris, tal i com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 

Fluvial, així com l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim 
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Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú (BOE núm. 285 de 27 de novembre). 

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès 

de pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els 

terminis següents: 

 

- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, 

es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 

el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 

el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0136 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0136 incoat al Sr. FRM 

amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 

Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

 

Fets 

 

1. Mitjançant denúncia formulada per la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA de 

Sant Joan, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 

següents fets, suposadament comesos pel Sr. FRM el passat 26 d’octubre de 

2014 al vedat PM-10601 situat al terme municipal d’Algaida: 

 

• Caçar sense llicència vàlida per la modalitat practicada 

• Caçar sense permís del titular del vedat. 

• Caçar sense assegurança obligatòria del caçador. 

• Caçar sense llicència d’armes. 

• Caçar auxiliat amb un aparell reproductor del cant del tord. 

 

Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 

 

2. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici 

de la caça: 

 

1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 

a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 

pugui contenir més de dos cartutxos. 

 

b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 

c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 

caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 

 

d) Visc. 

 

e) Explosius. 

 

f) Asfíxia amb gas o fum. 

 

g) Ballestes. 

 

h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 

 

1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Armes d’aire comprimit. 
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b) Armes que disparin dards tranquil·litzants. 

 

c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 

 

d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 

 

e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 

 

2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 

següent: 

 

a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 

zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 

on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 

b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines 

dels cartutxos utilitzats. 

 

c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 

durant la caça. 

 

d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 

perdigons per abatre cabres. 

 

e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 

 

3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la 

caça: 

 

3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 

 

a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 

b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 

electrònics que poden matar o atordir. 

 

c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 

dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 

d'imatge electrònic per a tir nocturn. 

 

3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Silenciadors. 

 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

 

2. Per resolució de 1 de desembre de 2014 es va comunicar al Sr. FRM l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 
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d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 

l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 

per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 

3. L’interessat va presentar còpia d’autorització per caçar dins un vedat així com 

fotocòpia del DNI del titular del vedar  

 

4. Es va comprovar que la signatura de l’autorització i la del DNI no coincidien 

per la qual cosa es procedí a obrir període probatori, el qual es degué publicar 

al BOIB al no rebre l’interessat la notificació. 

 

5. El 27 de maig de 2015 el Sr. RPA titular del vedat PM-10.601 comparegué 

davant la instructora del procediment i va manifestar que el Sr. R estava 

autoritzat a caçar dins el seu vedat el dia que s’aixecà l’acta de denúncia. 

 

6. A través de la proposta de resolució de dia 15 de juny de 2014,es contestaren 

les al·legacions i es modificaren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 

dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

 

1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

 

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) 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. 

 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 

de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 

d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 

de 26 de juny de 2014. 

 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 

pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 

18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 

apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 

òrgans”. 
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2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 

Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 

qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 

tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 

Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 

novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú . 

 

3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 

valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 

descrits són constitutius de les següents infraccions: 

 

- Infracció lleu, caçar sense portar a sobre la documentació preceptiva, 

essent-ne titular, tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i 

Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) i que podrà ser 

sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb 

una multa de 60 a 450 €. 

 

La sanció, atès el principi de proporcionalitat, podrà ser de 60 euros. 

 

- Infracció greu, caçar sense tenir llicència de caça, tipificada a l’article 74.4 

de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser 

sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb 

una multa de 451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com 

inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 

 

Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 

a obtenir-la durant un termini d’un any. 

 

Un requisit indispensable per l’exercici de la caça de forma legal és tenir 

llicència de caça. 

 

Aqueta obligació, per un costat, permet controlar el número de caçadors 

existents i així tenir una idea de  la pressió que sofreix la biodiversitat per 

l’acció cinegètica. 

 

I d’altra banda, garanteix, al manco de manera genèrica, que la persona que du 

a terme l’acció cinegètica coneix la normativa, és conscient d’aquesta i 

l’aplica. 

 

El Sr. R mai ha sol·licitat llicència de caça per aquesta modalitat. 

 

- Infracció greu, caçar sense tenir contractada i vigent l’assegurança 

obligatòria de responsabilitat civil del caçador, tipificada a l’article 74.5 de la 
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Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que 

podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 

6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de 

caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de fins a dos 

anys. 

 

Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 

a obtenir-la durant un termini d’un any. 

 

L’assegurança obligatòria del caçador escau sempre que es practica una 

modalitat cinegètic amb armes. Això perquè s’ha d’assegurar possibles 

accidents que es tinguin amb tercers. 

 

Al present expedient no consta que ni tan sols l’interessat hagués tingut 

assegurança en èpoques passades, per la qual cosa duia a terme l’acció 

cinegètica amb negligència posant en risc a tercers aliens al món de la caça.  

 

Per aquest motiu s’ha considerat adequat un any com a termini d’inhabilitació 

      

- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 

reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 

no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 

Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb 

el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 

20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-

la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 

 

Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 

per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

L’import total de la sanció, incloent totes les infraccions, podrà ser de  2963 

euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 

durant un termini de quatre anys. 

 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. FRM amb el DNI x, amb una multa de 2963 euros i retirada 

de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 

de quatre anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria 

de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 
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• Caçar sense llicència vàlida per la modalitat practicada 

• Caçar sense portar el permís del titular del vedat essent-ne titular. 

• Caçar sense assegurança obligatòria del caçador. 

• Caçar sense llicència d’armes. 

• Caçar auxiliat amb un aparell reproductor del cant del tord. 

 

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 

de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 

de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 

núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 

de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 

el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 

gratuïta. 

 

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 

indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 

pagament de la quantia de 100 euros. 

 

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 

proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 

la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 

sanció i la indemnització proposades.>> 

 

3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 

de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 

Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 

del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 

que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 

multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com 

preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com 

l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 

285 de 27 de novembre). 

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 

pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 

següents: 

 

- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 

immediatament posterior. 
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- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, 

es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 

el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 

el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0133 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0133 incoat al Sr. MBM 

amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 

Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

 

Fets 

 

1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en 

coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, 
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suposadament comesos pel Sr. MBM el passat 16 de novembre de 2014 al 

vedat PM-11.095 situat al terme municipal de Petra: 

 

• Disparar dins una zona de seguretat.  

• No portat l’assegurança obligatòria del caçador. 

 

<<Article 21 de la Llei 6/2006. Zones de seguretat 

 

1. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on   

hagin d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una 

protecció adient de les persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit 

l'exercici de la caça amb armes de foc. 

 

Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona 

de seguretat. S'entén que una arma està carregada quan pot ser disparada sense 

necessitat d'introduir-hi munició. 

 

Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de 

seguretat, sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració 

del terreny  intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la 

zona de seguretat. 

 

2. Es consideren zones de seguretat: 

 

a) Les vies i els camins públics i les vies fèrries. 

 

b) El domini públic hidràulic i els embassaments. 

 

c) La zona de domini públic marítim - terrestre. 

 

d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats. 

 

e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions annexes, 

els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees 

recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius. 

 

f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal 

per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució 

publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

3. En els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de 

les zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació 

específica com de domini públic. 

 

En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els 

corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables. 
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En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen 

als dels elements relacionats on es trobin instal·lats. 

 

4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb 

escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les 

relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres 

dels del punt e) de l'apartat 2 del present article. 

 

Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb 

cartutxeria metàl·lica. (...)>> 

 

5. L’interessat ha presentat còpia de l’assegurança del caçador vigent el dia dels 

fets abans que s’iniciés el present procediment, i atès allò previst a l’article 76 

de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic- administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de 

juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

 

Apartat 4. “En cas d’infracció lleu per no portar documentació preceptiva a 

sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne el titular, si aquest l’aporta abans 

de l’obertura de l’expedient, es podrà acordar per part de l’òrgan instructor la 

no obertura d’aquest.” 

 

6. Per resolució de 25 de novembre de 2014 es va comunicar al Sr. MBM l’inici 

de l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 

d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 

l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 

per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 

7. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que 

l’edifici és una caseta que està deshabitada des de fa anys y que aporta 

autorització del propietari per caçar dins la zona de seguretat, segons allò 

disposat a l’article 25.1 de la Llei 6/2006. 

Sol·licita la prova de: 

a. Aportar la documental que s’ha presentat còpia 

b. Testifical del Sr. T. GM 

 

8. A través de la proposta de resolució de dia 12 de febrer de 2015, es 

contestaren les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou 

termini de 15 dies per presentar al·legacions, fent ús  del mateix. 

 

9. El interessat va presentar al3legacions, les quals, en resum, manifesten que la 

casa no és habitable. Manifesta que tenia autorització per caçar a la finca de 

l’anterior propietari i que no se li pot exigir qüestions tècniques. Que al no 

admetre la testifical de l’actual propietari se li ha causat un perjudici. Així 

mateix manifesta que els danys podrien haver-se produït abans de l’entrada en 

vigor de la norma.  
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10. Tenint en compte l’escrit d’al·legacions es va acordar l’obertura de període 

probatori (notificat a la representant de l’interessat) en el que s’acordà la 

testifical sol·licitada. Ha passat àmpliament el termini de prova sense que 

s’hagi personat el testimoni de part sol·licitat. Atès que al document 

s’informava que si el testimoni no es personava es considerava desistiment del 

tràmit, s’ha de considerar que la part ha desistit de la prova sol·licitada. 

 

Fonament de dret 

 

1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

 

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) 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. 

 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 

de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 

d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 

de 24 de setembre de 2013. 

 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 

pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 

18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 

apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 

òrgans”. 

 

2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 

Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 

qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 

tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 

Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 

novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú . 
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3. A les al·legacions  de l’interessat s’ha de dir que com ja s’ha dit en paràgrafs 

anteriors, atès l’escrit presentat , s’acordà obrir període probatori (document que 

es va notificar a la representant de l’interessat) 

 

En aquest document se li concedia el testimoni sol·licitat i se li donaven deu dies 

per a que presentessin el que consideressin més adient. El termini ha passat 

àmpliament i la part no ha presentat  cap escrit ni s’ha personat el testimoni 

sol·licitat (el qual la part era qui devia notificar-li que s’havia de personar). 

 

Per aquest motiu les al·legacions realitzades a l’escrit amb registre d’entrada al 

Consell de Mallorca l’11 de març de 2015 no han estat demostrades de cap 

manera.  

 

Primer.- De la impressió del visor cartogràfic del Consell de Mallorca es constata 

que el denunciat disparava al costat d’una edificació amb característiques 

d’habitatge en condicions d’ús. 

 

Segon.- No s’ha provat que el denunciat tingués un document vàlid que li 

permetés disparar dins zona de seguretat emès pel propietari de l’habitatge en el 

moment que s’aixecà la denúncia, segons les limitacions establertes per la Llei 

6/2006, ni tan sols que existissin danys que poguessin justificar aquesta 

autorització. 

 

Això perquè el document aportat està signat per una persona diferent al 

propietari actual de la finca i l’autorització l’únic que determina és que permet 

caçar en una parcel·la concreta, però no autoritza a disparar dins zona de 

seguretat, cosa que no podia fer perquè està emesa en un moment que no existia 

aquesta possibilitat. Així mateix, l’exempció que es va incloure en la Llei 6/2006 

amb la Llei 3/2013 que permet disparar dins les zones de seguretat es justifica 

per raons de danys a l’agricultura, per tant per uns fets concrets, el que fa que les 

autoritzacions únicament serveixen per un dany d’un moment causat per una 

espècie i que es fàcilment determinable. Per això autoritzacions genèriques o 

d’altres anys o danys no justifiquen l’exempció. 

 

Per tant,  els fets són constitutius de les següents infraccions:  

 

- Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 

73.5 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 

27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 

de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència 

de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre 

dos i quatre anys. 

 

La sanció, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, s’ha 

quantificat en 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com 

inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
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Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. MBM amb el DNI x, amb una multa de 2001 euros i retirada 

de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 

de dos anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria de 

caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 

 

Disparar dins zona de seguretat. 

 

 

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 

de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 

de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 

núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 

de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 

el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 

gratuïta. 

 

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 

indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 

pagament de la quantia de 100 euros. 

 

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 

proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 

la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 

sanció i la indemnització proposades.>> 

 

3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 

de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 

Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 

del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 

que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 

multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com 

preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com 

l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 

285 de 27 de novembre). 

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 
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pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 

següents: 

 

- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, 

es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 

el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 

el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ15/0001 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/001 incoat al Sr. BTG  

amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 

Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 
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Fets 

 

1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 

Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. BTG   el 

passat 4 de gener de 2015 al vedat PM-11.135, coordenades UTM 

510148//4398836 situat al terme municipal de Santa Margalida: 

 

a. Caçar amb garballets (setze) 

b. Caçar una espècie protegida. Un buscaret capnegre (Sylvia 

melanocephala) (RD 439/1990) 

 

2. Article 33 de la llei 6/2006 que estableix <<Estris, armes, municions, calibres i 

dispositius auxiliars  

 

3. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici 

de la caça: 

 

1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 

a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 

pugui contenir més de dos cartutxos. 

 

b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 

c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 

caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 

 

d) Visc. 

 

e) Explosius. 

 

f) Asfíxia amb gas o fum. 

 

g) Ballestes. 

 

h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 

 

1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Armes d’aire comprimit. 

b) Armes que disparin dards tranquil·litzants. 

 

c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 

 

d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
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e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 

 

2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 

següent: 

 

a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 

zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 

on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 

 

b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines 

dels cartutxos utilitzats. 

 

c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 

durant la caça. 

 

d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 

perdigons per abatre cabres. 

 

e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 

 

3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la 

caça: 

 

3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 

 

a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 

b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 

electrònics que poden matar o atordir. 

 

c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 

dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 

d'imatge electrònic per a tir nocturn. 

 

3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 

 

a) Silenciadors. 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.>> 

 

3. Se li va decomissar setze garbellets petits i dos grans, un buscaret capnegre i 

dos estornells. 

 

4. Per resolució de 28 de gener de 2015 es va comunicar al Sr. BTG l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 

d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 

l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 

per poder contestar a l’acusació formulada, sense fer ús d’aquest termini. 
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5. A través de la proposta de resolució de dia 12 de maig de 2015, es contestaren 

les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 

dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

 

1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

 

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) 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. 

 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 

de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 

d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 

de 26 de juny de 2014. 

 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 

pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 

18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 

apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 

òrgans”. 

 

2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 

Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 

qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 

tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 

Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 

novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú . 

 

3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 

valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 

descrits són constitutius de les següents infraccions: 
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- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 

reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 

no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 

Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb 

el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 

20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-

la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 

per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

- Infracció greu, caçar o destruir espècies protegides no amenaçades, tipificada 

a l’article 74.3 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa 

l’article 76.1 b) de la Llei 6/2006, amb una multa de 451 a 2.000 € i possible 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant 

un termini de fins a dos anys. 

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 

obtenir-la duran un termini de sis mesos. 

 

Es considera adient inhabilitar al Sr. T per un període de sis mesos atès que el 

denunciat havia capturat un individu d’una espècie protegida. 

 

Les es protegeixen, usualment, perquè el seu número d’exemplars davalla 

posant en perill la supervivència de l’espècie. 

 

Per aquest motiu les distintes organitzacions: ONGs, administracions etc. duen 

a terme diferent actuacions per tal de protegir l’espècie i el seu hàbitat. 

 

L’acció del denunciat, capturant espècies protegides, fa que totes les mesures 

que es prenen per tal de protegir aquests animals no puguin aconseguir el seu 

objectiu, perquè l’espècie, encara, segueix sofrint una depredació, que en 

principi està prohibida –la caça-. 

 

En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització 

per part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En 

aquest cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  

 

A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 

qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 

captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada 

espècie caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són 

objecte de cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures 
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màximes permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una 

minva en els recursos naturals. 

 

Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 

estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 

reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 

indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  

 

Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 

d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 

valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 

l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 

número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 

les peces ocupades: 

 

1. Un buscaret capnegre (Sylvia melanocephala) 60,10 euros per cada 

exemplar. 

2. Dos exemplars de estornell (Sturnus vulgaris): 9,01€ per exemplar. 

 

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 78,12 euros. 

 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 

de  2530,12 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 

obtenir-la durant un termini de dos anys i sis mesos. 

 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. BTG amb el DNI x, amb una multa de 2530,12 euros i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant 

un termini de dos anys i sis mesos com a responsable de les infraccions 

administratives en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la 

realització dels següents fets: 

 

a. Caçar amb garballets (setze) 

b. Caçar una espècie protegida. Un buscaret capnegre (Sylvia 

melanocephala) (RD 439/1990) 

 

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 

de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 

de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 

núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 

de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 
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a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 

el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 

gratuïta. 

 

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 

indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 

pagament de la quantia de 100 euros. 

 

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 

proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 

la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 

sanció i la indemnització proposades.>> 

 

3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 

de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 

Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 

del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 

que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 

multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com 

preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com 

l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 

285 de 27 de novembre). 

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 

pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 

següents: 

 

- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, 

es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 

el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 

el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
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Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0155 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0155 incoat al Sr. GJH 

amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 

Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

 

Fets 

 

1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en 

coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, 

suposadament comesos pel Sr. GJH el passat 30 de novembre de 2014 al vedat 

PM-11.095 situat al terme municipal de Petra: 

 

Disparar dins zona de seguretat. Al costat de varis habitatges. 

 

2. Se li va decomissar l’arma emprada, un tord i un estornell. 

 

3. Segons l’article 21 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial. 

 

«1. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on   

hagin d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una 

protecció adient de les persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit 

l'exercici de la caça amb armes de foc. 
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Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona 

de seguretat. S'entén que una arma està carregada quan pot ser disparada sense 

necessitat d'introduir-hi munició. 

 

Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de 

seguretat, sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració 

del terreny  intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la 

zona de seguretat. 

 

2. Es consideren zones de seguretat: 

 

a) Les vies i els camins públics i les vies fèrries. 

 

b) El domini públic hidràulic i els embassaments. 

 

c) La zona de domini públic maritimoterrestre. 

 

d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats. 

 

e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions 

annexes, els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les 

àrees recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius. 

 

f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal 

per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució 

publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

3. En els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de 

les zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació 

específica com de domini públic. 

 

En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els 

corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables. 

 

En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen 

als dels elements relacionats on es trobin instal·lats. 

 

4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb 

escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les 

relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres 

dels del punt e) de l'apartat 2 del present article. 

 

Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb 

cartutxeria metàl·lica. 

 

5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general en el punt 

precedent queden adaptades amb caràcter específic en els següents casos: 
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a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració 

competent en matèria de caça, d'acord amb l’article 39 d’aquesta llei. 

b) A les zones de seguretat relatives a edificis habitables aïllats o a edificis 

agraris o ramaders en ús, el titular d’aquests edificis o parcel·les podrà 

autoritzar per escrit l’exercici de la caça quan sigui necessària per prevenir 

perjudicis ocasionats per les espècies cinegètiques, a caçadors autoritzats dins 

el vedat que inclou la parcel·la, sempre que no s’afecti a zones publiques o a 

tercers. 

 

6. No obstant el que es disposa en aquest article, en els trams de torrents 

inclosos en vedats de qualsevol categoria, s’hi pot practicar la caça, excepte en 

els casos en què la conselleria competent en matèria de caça dicti resolució en 

sentit contrari, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tram de 

torrent es considera inclòs en un vedat quan formen part d’aquest els seus dos 

marges.» 

 

4. Per resolució de 13 de gener de2015 es va comunicar al Sr. GJH l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 

d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 

l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 

per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 

5. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que 

l’únic habitatge  dins la zona de seguretat és el que es troba a la parcel·la 627, 

la qual té llogada juntament amb la parcel·la 628 (aporta contracte de lloguer). 

 

Que, a més, en altres parcel·les existeixen dues construcció més que són de la 

seva propietat, un magatzem i un porxo on fa poc temps havia un cavall. (Aporta 

documentació fotogràfica) 

 

Que tenia la certesa que no ponia en perill a ningú i que en tot moment disparà en 

sentit contrari de les construccions, permetent-li en tot moment el seu camp de 

visió controlar la presència de tercers. 

 

També manifesta que no és un caçador assidu i que volia dissuadir als tords que 

fan mal a les oliveres. 

 

6. A través de la proposta de resolució de dia 19 de març  de 2014, es contestaren 

les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 

dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

 

1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 
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- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) 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. 

 

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 

61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 

mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 

de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 

fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 

 

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 

d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 

de 26 de juny de 2014. 

 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 

pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 

18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 

apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 

òrgans”. 

 

2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 

Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 

qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 

tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 

Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 

novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú . 

 

3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 

valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 

descrits són constitutius de les següents infraccions: 

 

- Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 

73.5 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 

27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 

de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència 

de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre 

dos i quatre anys. 

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 

per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
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En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització 

per part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En 

aquest cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  

 

A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 

qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 

captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada 

espècie caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són 

objecte de cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures 

màximes permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una 

minva en els recursos naturals. 

 

Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 

estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 

reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 

indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  

 

Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 

d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 

valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 

l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 

número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 

les peces ocupades: 

 

a) Un exemplar de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 

b) Un exemplar d’estornell (Sturnus vulgaris): 9,01 € per cada exemplar. 

 

L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 18,02 euros. 

 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 

de  2019,02 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 

obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. GJH amb el DNI x, amb una multa de 2019,02 euros i retirada 

de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 

de dos anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria de 

caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 

 

Disparar dins zona de seguretat 
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2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 

de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 

de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 

núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 

de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 

el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 

gratuïta. 

 

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 

indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 

pagament de la quantia de 100 euros. 

 

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 

proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 

la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 

sanció i la indemnització proposades.>> 

 

3. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 

de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 

Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 

del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 

que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 

multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com 

preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com 

l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 

285 de 27 de novembre). 

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 

pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 

següents: 

 

- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 

immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, 

es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment. 
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Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 

el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 

el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 

correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 

notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta. 

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

 


