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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 10 DE JUNY DE 2015 
 

 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-5-2015) 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

PUNT 2. CONCESSIÓ D’UNA APORTACIÓ ANUAL, ECONÒMICA I 
ORDINÀRIA CORRESPONENT A L’ANY 2013 I REINCORPORADA A 
L’ANY 2015 DE CAPÍTOL 7 (56.464,00 €) A FAVOR DE LA FUNDACIÓ 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 

Esports: 

ANTECEDENTS. 1.El 22 de desembre de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va 

aprovar els Pressupost del Consell de Mallorca de 2015 (BOIB núm.177, de 27 de 

desembre de 2014). Entre d’altres partides, s’hi recullen les corresponents a les 

aportacions de 2015 de la Fundació Teatre Principal de Palma els imports següents: 

 

- 20.33710.48901 (Aportació de cap.4) : 3.000.000,00 € 

- 20.33710.78901 (Aportació de cap. 7): 56.464,00 € 

 

2. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, en la memòria pertinent, 

l’atorgament d’una aportació anual, econòmica i ordinària corresponent a l’any 2013 i 

reincorporada a l’any 2015 de capítol 7 (56.464,00 €) a favor de la Fundació Teatre 

Principal de Palma, en virtut dels Pressuposts del 2015 aprovats pel Consell de 

Mallorca. 

 

3. En els pressuposts de 2015, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 

nominativa 20.33710.78991 per atendre a l’aportació anual, econòmica i ordinària 

esmentada, tal i com resta acreditat amb la RC. amb el núm. de referència 22011/4767 

(56.464,00 €). 

 

4. La TAG de la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 

Esports ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de 

l’aportació anual i ordinària esmentada. 

 

5. El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat 

la concessió de l’aportació anual, econòmica i ordinària corresponent a l’any 2013 i 

reincorporada a l’any 2015 de capítol 7 (56.464,00 €) a favor de la Fundació Teatre 

Principal de Palma, en virtut dels Pressuposts del 2015 aprovats pel Consell de 

Mallorca. 
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7. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de les aportacions 

suplementàries esmentades. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament 

d'Organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta 

d’ 

ACORD 

 

1. 1. Aprovar i iniciar l’expedient 2.1/2015 relatiu a la concessió d’una aportació 

anual, econòmica i ordinària corresponent a l’any 2013 i reicorporada a 2015 de 

capítol 7 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma”, titular del NIF 

G57076812, per un import de 56.464,00 € (cap.7), en virtut dels Pressuposts del 2015 

aprovats pel Consell de Mallorca. 

 

2.Concedir una aportació anual, econòmica i ordinària de 56.464,00 € (capítol 7), en 

concepte de transferència de capital, a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, 

titular del NIF G57076812, per atendre per una banda, al seu Pla d’activitats i al 

dèficit que arrossega la Fundació i, per altra banda, al seu Pla d’inversions, 

respectivament, i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a favor de 

l’entitat esmentada, de 56.464,00 €, a càrrec de la partida 20.33710.78991(RC núm. 

de referència 22011/4767), en virtut dels Pressuposts del 2015 aprovats pel Consell de 

Mallorca. 

 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 

presentat la documentació següent: 

 

            -     Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 

- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible, una 

vegada que els comptes anuals s’hagin aprovat per l’òrgan competent i es tingui 

l’informe d’auditoria esmentat però, en tot cas, el darrer dia per presentar-la serà el 30 

de desembre de 2016. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 

sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 

aval, d’acord amb la base d’execució 52.4 del Pressupost de 2013 prorrogades per a 

l’any 2015, que estableix el següent: 

  

“4. Amb caràcter excepcional la consellera d’Hisenda i Funció Pública podrà 

concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 

l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 

l’obligació de prestar aval.” 
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Posteriorment, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha d’atorgar la 

bestreta sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre 

gestor de la despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el 

recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini 

d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la present notificació. 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hom pot interposar: 

 

El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el 

termini  de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 

desestimació del recurs d’alçada. 

 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 

notificat la resolució, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu el Jutjat 

Contenciós Administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense 

limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

 

No obstant això, s’hi pot presentar qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, 

d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 

 
PUNT 3. CONCESSIÓ D’UNA APORTACIÓ SUPLEMENTÀRIA DE 
CAPÍTOL 7 (53.000,00 €) A FAVOR DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 

Esports: 

 

ANTECEDENTS. 

 

 1.El 22 de desembre de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar els 

Pressupost del Consell de Mallorca de 2015 (BOIB núm.177, de 27 de desembre de 

2014). Entre d’altres partides, s’hi recullen les corresponents a les aportacions de 

2015 de Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet els 

imports següents: 

 

- 20.33330.48900 (Aportació de cap.4) : 343.401,59 € 

- 20.33330.78900 (Aportació de cap. 7): 90.000,00 € 
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2.La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, en la memòria pertinent, 

l’atorgament d’una aportació suplementària de capítol 7 (53.000,00 €) a favor de la 

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, en virtut dels 

Pressuposts del 2015 aprovats pel Consell de Mallorca. 

 

3. En els pressuposts de 2015, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 

nominativa 20.33330.78980 per atendre a l’aportació suplementària esmentada, tal i 

com resta acreditat amb les RC. amb el núm. de referència 22014/5010 (53.000,00 €). 

 

4. La TAG de la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 

Esports ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de 

l’aportació anual i ordinària esmentada. 

 

5. El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat 

la concessió de les aportació suplementària a favor de la Fundació Casa Museu 

Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, atesos a l’ import de l’aportació de cap. 

7 prevists en els Pressuposts del 2015 del Consell de Mallorca. 

 

6. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de les aportacions 

suplementàries esmentades. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament 

d'Organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta 

d’ 

ACORD 

 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 1.1/2015 relatiu a la concessió d’una aportació 

suplementària de capítol 7 a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, 

Pare Ginard i Blai Bonet”, titular del NIF G 07928930, per un import de 53.000,00 € 

(cap.7), en virtut dels Pressuposts del 2015 aprovats pel Consell de Mallorca. 

 

2.Concedir una aportació suplementària de 53.000,00 € (capítol 7), en concepte de 

transferència de capital, a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare 

Ginard i Blai Bonet, titular del NIF G07928930, per atendre per una banda, al seu Pla 

d’activitats i al dèficit que arrossega la Fundació i, per altra banda, al seu Pla 

d’inversions, respectivament, i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a 

favor de l’entitat esmentada, de 53.000,00 €, a càrrec de la partida 

20.33330.78980(RC núm. de referència 22014/5010), en virtut dels Pressuposts del 

20145 aprovats pel Consell de Mallorca. 

 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 

presentat la documentació següent: 
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            -     Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 

- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible, una 

vegada que els comptes anuals s’hagin aprovat per l’òrgan competent i es tingui 

l’informe d’auditoria esmentat però, en tot cas, el darrer dia per presentar-la serà el 30 

de desembre de 2015. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 

sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 

aval, d’acord amb la base d’execució 52.4 del Pressupost de 2014 prorrogades per a 

l’any 2015, que estableix el següent: 

  

“4. Amb caràcter excepcional la consellera d’Hisenda i Funció Pública podrà 

concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 

l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 

l’obligació de prestar aval.” 

 

Posteriorment, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha d’atorgar la 

bestreta sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre 

gestor de la despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el 

recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini 

d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la present notificació. 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hom pot interposar: 

 

El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el 

termini  de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 

desestimació del recurs d’alçada. 

 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 

notificat la resolució, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu el Jutjat 

Contenciós Administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense 

limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

 

No obstant això, s’hi pot presentar qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, 

d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 
DE CAÇA CZ15/0009. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0009 incoat al Sr. 

SRM amb DNI 26448403J 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. SRM el 

passat 10 de gener de 2015 al terreny lliure “Es Caülls”, coordenades UTM 

476443//4387405 situat al terme municipal de Marratxí: 

 

• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

 

2. Llei 6/2006 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: 

 

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·lizants. 

 

d) Visc. 

 

e) Explosius. 

 

f) Asfíxia amb gas o fum. 

 

g) Ballestes. 
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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·lizants. 

 

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

 

a) Silenciadors. 

 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

 

3. Es va decomissar l’escopeta emprada i el casset. 

 

4. Per resolució de 6 de gener de 2015 es va comunicar al Sr. SRM 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 

demana disculpes per caçar amb un aparell que no s’havia que estava prohibit. 

Que el va tenir encès una estona però que com no va veure que vinguessin més 

tords el va aturar i el va amagar, però que la Guàrdia Civil el va sentir i li 

demanà i que el tenien que denunciar perquè estava prohibit. 

 

Que quan va veure la sanció es va quedar sense paraules perquè no es pensava 

que tingués aquestes conseqüències econòmiques. Que té 86 anys i molta 

família, que té dificultats econòmiques. Per la qual cosa sol·licita es redueixi la 

multa o l’anul·lin. Que no tornarà a passar. 

 

6. A través de la proposta de resolució de dia 6 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). 
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- 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 de Presidència de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21 

de juliol de 2011) pel qual es determina l’organització del Consell de 

Mallorca, 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. D’acord amb la documentació obrant a l’expedient i les al·legacions 

realitzades per l’interessat, els fets descrits són constitutius de la següent 

infracció: 

 

- 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. 

 

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva de Medi Ambient 

proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. SRM amb el DNI 26448403J, 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: 
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• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

 

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. 
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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 DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 
DE CAÇA CZ15/0020. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0020 incoat al Sr. 

MMF amb DNI 41346931S 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. MMF el passat 24 de gener de 2015 al vedat 



 12

PM-11.130, coordenades UTM 509660//4387409, situat al terme municipal 

d’Ariany: 

 

• Disparar en zona de seguretat (va disparar al costat d’un camí públic). 

 

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

Palma. 

 

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. 

 

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 previstos 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. 
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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: 

 

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 18 de febrer de 2015 es va comunicar al Sr. MMF 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 no 

va disparar dins el camí si no d’esquena a ell però dins els vint-i-cinc metres 

de distància de seguretat, que ho va fer pel coneixement que té del terreny i 

sap que allà no existeixen habitatges. També manifesta que mai ha tingut 

problemes. Que té 75 anys  i sol·licita que atès la seva edat es tingui en compte 

i no se l’inhabiliti. 
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6. A través de la proposta de resolució de dia 27 de març 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 24 de setembre de 2013. 

 

- Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21 

de juliol de 2011) pel qual es determina l’organització del Consell de 

Mallorca, 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. D’acord amb la documentació obrant a l’expedient i les al·legacions 

realitzades per l’interessat, els fets descrits són constitutius de la següent 

infracció: 

 

- 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 
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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. 

 

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva de Medi Ambient 

proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 

 

Acord 

 

1. Sancionar al Sr. MMF amb el DNI 41346931S, 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 
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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. 

 

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

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 


