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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6576 Resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca per la qual s’autoritza excepcionalment el control poblacional del tudó (Columba
palumbus) els dies 2, 6 i 9 d’agost de 2020

Fets

1. En data 9 de maig de 2020 al BOIB núm. 77 es va publicar la Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-
2021 a l'illa de Mallorca.

2.  La  Resolució  esmentada  va  aprovar  que,  atesa  la  situació  general  de  danys  i  riscos  constatats  fa  varis  anys  a  totes  les  comarques
cinegètiques de Mallorca,  s'autoritzarà excepcionalment el control poblacional del  tudó  ( els dies 2, 6  i 9 d'agost alsColumba palumbus) 
vedats que ho sol·licitin fins el 17 de juliol (inclòs) conforme el model de sol·licitud que s'aprovà com a annex IV, en els supòsits i amb les
condicions següents:

- El sol·licitant haurà de ser titular d'un vedat.

- Les sol·licituds es podran presentar a qualsevol oficina del Registre general del Consell de Mallorca: Centre Cultural la Misericòrdia (plaça
de l'Hospital, 4), seu del Consell (Palau Reial, 1), Llar de la Joventut (General Riera, 111)  , Llar de la Infància (General Riera, 113) i el
Poliesportiu Sant Ferran (camí de Ca l'Ardiaca 5), tots a Palma; i en el Registre general de l'IMAS (General Riera, 67). Així mateix, també es
poden presentar als llocs establerts a la Llei 39/2015, de 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan la documentació no es presenti a les oficines del Registre general del Consell de Mallorca el sol·licitant ha d'anunciar al Servei de Caça
que ha efectuat la sol·licitud mitjançant fax 971173959 o per correu electrònic fjvidal@conselldemallorca.net. Si no es compleixen ambdós
requisits, presentació en termini i anunci al Servei, no s'admetrà la documentació si el Consell de Mallorca la rep després de la data i l'hora
d'acabament del termini.

- S'actuarà amb escopeta a lloc fix i es podrà fer servir de ca per dur les peces.

- S'autoritza que el control el realitzi qualsevol caçador autoritzat per a caçar al vedat. El caçador/s actuant/s ha/n d'estar en possessió de la
documentació preceptiva per a l'exercici de la caça.

- S'haurà de presentar al Servei de Caça, abans del dia 30 de setembre, el resum del control realitzat aquests tres dies sobre model oficial que
s'aprova  com  a  annex V,  indicant  el  nombre  d'abatiments,  dades  d'aquests,  caçadors  i  qualsevol  altra  circumstància  d'interès  que  s'hagi
produït. L'incompliment d'aquesta obligació dins el termini atorgat, en tant infracció de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca
fluvial, pot comportar la incoació d'expedient sancionador en matèria de caça.

- La resolució que autoritzi aquests controls excepcionals es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), atès que es considera
d'interès general, vistos els informes tècnics, i no serà notificada personalment als interessats.

3. Conforme al model aprovat  (Annex IV de  la Resolució de vedes) s'han presentat dins del  termini atorgat  les sol·licituds d'autorització
excepcional per al control poblacional del tudó ( els dies 2, 6 i 9 d'agost als vedats següents: Columba palumbus) 

PM-10005, PM-10009, PM-10013, PM-10023, PM-10053, PM-10057, PM-10069, PM-10092, PM-10093,

PM-10103, PM-10111, PM-10133, PM-10134, PM-10147, PM-10154, PM-10155, PM-10162, PM-10165,

PM-10178, PM-10181, PM-10190, PM-10194, PM-10196, PM-10202, PM-10213, PM-10217, PM-10221,

PM-10242, PM-10249, PM-10265, PM-10293, PM-10296, PM-10301, PM-10303, PM-10309, PM-10313,

PM-10315, PM-10317, PM-10320, PM-10330, PM-10332, PM-10340, PM-10347, PM-10354, PM-10358,

PM-10380, PM-10385, PM-10388, PM-10392, PM-10399, PM-10410, PM-10428, PM-10431, PM-10440,

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/1

31
/1

06
37

93

http://boib.caib.es


Núm. 131
25 de juliol de 2020

Fascicle 126 - Sec. III. - Pàg. 25049

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

PM-10442, PM-10448, PM-10453, PM-10459, PM-10460, PM-10466, PM-10476, PM-10486, PM-10487,

PM-10493, PM-10502, PM-10507, PM-10516, PM-10527, PM-10542, PM-10555, PM-10567, PM-10589,

PM-10603, PM-10625, PM-10645, PM-10647, PM-10650, PM-10654, PM-10655, PM-10669, PM-10671,

PM-10725, PM-10727, PM-10731, PM-10737, PM-10755, PM-10756, PM-10758, PM-10769, PM-10789,

PM-10792, PM-10810, PM-10814, PM-10822, PM-10834, PM-10843, PM-10848, PM-10849, PM-10870,

PM-10879, PM-10898, PM-10917, PM-10919, PM-10946, PM-10952, PM-10967, PM-10972, PM-10994,

PM-10999, PM-11018, PM-11020, PM-11041, PM-11050, PM-11065, PM-11071, PM-11078, PM-11083,

PM-11085, PM-11092, PM-11094, PM-11097, PM-11104, PM-11114, PM-11120, PM-11127, PM-11133,

PM-11135, PM-11149, PM-11155, PM-11169, PM-11170, PM-11173, PM-11174, PM-11175, PM-11176,

PM-11181, PM-11190, PM-11199, PM-11221, PM-11230, PM-11236, PM-11241, PM-11242, PM-11244,

PM-11249, PM-11264, PM-11296, PM-11303, PM-11306, PM-11342, PM-11355, PM-11401, PM-11404,

PM-11408, PM-11413, PM-11450, PM-11454, PM-11462, PM-11468, PM-11484, PM-11487, PM-11492,

PM-11523, PM-11556, PM-11596, PM-11597, PM-11600, PM-11611, PM-11615, PM-11630, PM-11706,

PM-11813, PM-11830, PM-11843, PM-11857, PM-11859, PM-11866, PM-11868, PM-11882, PM-11896,

PM-11900, PM-11908, PM-11923, PM-11943, PM-11956, PM-11968, PM-11984, PM-12007, PM-12010,

PM-12043, PM-12045, PM-12069, PM-12090, PM-12099, PM-12116, PM-12120, PM-12123, PM-12146,

PM-12150, PM-12203, PM-12216, PM-12220.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març de 2007;
correccions  d'errors  BOE  núm.  77,  de  30  de  març  de  2007  i  BOE  núm.  173,  de  20  de  juliol  de  2007),  que  recull  a  l'article  70  les
competències  dels Consells  Insulars,  i  concretament  a  l'apartat  17  fa  esment  a  “Caça. Regulació,  vigilància  i  aprofitament  dels  recursos
cinegètics”.

2. El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el  traspàs als consells  insulars de les funcions i els serveis  inherents a  les competències
pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
caça  i  de  regulació,  vigilància  i  aprofitament  dels  recursos  cinegètics,  com  també de  pesca  fluvial,   mitjançant  el  qual  es  fa  efectiva  la
transferència dels mitjans humans i materials (BOIB núm. 142, de 30 de setembre de 2010).

3. La Llei 6/2006, balear de caça  i pesca fluvial, modificada per  la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures  tributàries  i econòmico-
administratives (BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007)  i per la Llei 3/2013, de 17 de juliol (BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2013),
que a l'article 39 estableix la regulació de les autoritzacions excepcionals per al control d'espècies.

4.  El Decret  de Presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del
Consell de Mallorca, modificat pel Decret de 26 de març i pel Decret de 22 de maig (BOIB núm. 167, de 12.12.2019; BOIB núm. 29,

que recull a l'article 1 atribucions  genèriques de les conselleres i consellers executius apartatde 07.03.2020; BOIB núm. 95, de 28.05.2020) 
l)  “ Resoldre,  en  les matèries pròpies del departament,  els expedients que afecten drets o  interessos de particulars o entitats públiques o
privades, que no estan atribuïts a altres òrgans.”

5. La Resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la
qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 77, de 9 de maig
de 2020), (en endavant, Resolució anual de vedes 2020-2021).
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En virtut de tot l'anterior, i en ús de les facultats conferides  :RESOLC

1. Autoritzar  excepcionalment  el  control  poblacional  del  tudó  ( )  els  dies  2,  6  i  9  d'agost  de  2020  als  vedats  que  esColumba palumbus
relacionen a l' annex I.

2. Desestimar  les  sol·licituds  pel  control  poblacional  del  tudó  ( )  els  dies  2,  6  i  9  d'agost  de  2020  als  vedats  que  esColumba palumbus
relacionen a l' annex II, atès que les sol·licituds presentades no consten formulades pel titular del vedat o persona autoritzada per aquest, i no
ha estat esmenada aquesta circumstància en el termini atorgat als interessats.

3. Als vedats autoritzats, el control poblacional s'ha d'ajustar a la normativa vigent i al que estableix la Resolució anual de vedes 2020-2021.

4. Els titulars dels vedats autoritzats queden obligats a notificar al Servei de Caça del Consell de Mallorca el control poblacional de tudons
realitzats els dies 2, 6 i 9 d'agost, abans del 30 de setembre de 2020, conforme al model aprovat com a Annex V de la Resolució anual de
vedes 2020-2021,  indicant  el  nombre d'abatiments,  dades d'aquests,  caçadors  i  qualsevol  altra  circumstància d'interès que  s'hagi  produït.
L'incompliment d'aquesta obligació dins el termini atorgat, en tant infracció de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial,
podrà comportar la incoació d'expedient sancionador en matèria de caça.

5. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de que sigui publicada en el BOIB.

6. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir
de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu o davant la presidència
del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l. 

Contra  la  desestimació  expressa  del  recurs  d'alçada,  hi  podeu  interposar  el  recurs  contenciós  administratiu  davant  l'òrgan  jurisdiccional
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs esmentat.

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 el recurs per silenci  i podeu interposar el recurs contenciós administratiu en el  termini de sis mesos a partir de l'endemà de la
desestimació  presumpta  o,  si  fos  el  cas,  conforme  el  que  disposa  l'article  21.4.2n  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques, sense limitació de temps.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs que considereu procedent, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  i  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.”

 

Palma, 21 de juliol  de 2020 

El secretari tècnic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
(per suplència: resolució de 8 de gener 2020 - BOIB núm. 9, de 21/01/2020)

Jaume Tomàs Oliver
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ANNEX I

 Llista de vedats autoritzats excepcionalment al control poblacional del tudó ( ) els dies 2, 6 i 9 d'agost de 2020 Columba palumbus

PM-10005, PM-10009, PM-10013, PM-10023, PM-10053, PM-10069, PM-10092, PM-10093, PM-10103,

PM-10111, PM-10133, PM-10134, PM-10147, PM-10154, PM-10155, PM-10162, PM-10165, PM-10178,

PM-10181, PM-10190, PM-10194, PM-10196, PM-10202, PM-10213, PM-10217, PM-10221, PM-10242,

PM-10249, PM-10265, PM-10293, PM-10296, PM-10301, PM-10303, PM-10309, PM-10313, PM-10315,

PM-10317, PM-10320, PM-10330, PM-10332, PM-10340, PM-10347, PM-10354, PM-10358, PM-10380,

PM-10385, PM-10388, PM-10392, PM-10399, PM-10410, PM-10428, PM-10431, PM-10440, PM-10442,

PM-10448, PM-10453, PM-10459, PM-10460, PM-10466, PM-10476, PM-10486, PM-10487, PM-10493,

PM-10502, PM-10507, PM-10516, PM-10527, PM-10542, PM-10555, PM-10567, PM-10589, PM-10603,

PM-10625, PM-10645, PM-10647, PM-10650, PM-10654, PM-10655, PM-10669, PM-10671, PM-10725,

PM-10727, PM-10731, PM-10737, PM-10755, PM-10756, PM-10758, PM-10769, PM-10789, PM-10792,

PM-10810, PM-10814, PM-10822, PM-10834, PM-10843, PM-10848, PM-10849, PM-10870, PM-10879,

PM-10898, PM-10917, PM-10919, PM-10946, PM-10952, PM-10967, PM-10972, PM-10994, PM-10999,

PM-11018, PM-11020, PM-11041, PM-11050, PM-11065, PM-11071, PM-11078, PM-11083, PM-11085,

PM-11092, PM-11094, PM-11097, PM-11104, PM-11114, PM-11120, PM-11127, PM-11133, PM-11135,

PM-11149, PM-11155, PM-11169, PM-11170, PM-11173, PM-11174, PM-11175, PM-11176, PM-11181,

PM-11190, PM-11199, PM-11221, PM-11230, PM-11236, PM-11241, PM-11242, PM-11244, PM-11249,

PM-11264, PM-11296, PM-11303, PM-11306, PM-11342, PM-11355, PM-11401, PM-11404, PM-11408,

PM-11413, PM-11450, PM-11454, PM-11462, PM-11468, PM-11484, PM-11487, PM-11492, PM-11523,

PM-11556, PM-11596, PM-11597, PM-11600, PM-11611, PM-11615, PM-11630, PM-11706, PM-11813,

PM-11830, PM-11843, PM-11857, PM-11859, PM-11866, PM-11868, PM-11882, PM-11896, PM-11900,

PM-11908, PM-11923, PM-11943 PM-11956, PM-11968, PM-11984, PM-12007, PM-12010,  PM-12043,

PM-12045, PM-12069, PM-12090, PM-12099, PM-12116, PM-12120, PM-12123, PM-12146, PM-12150,

PM-12203, PM-12216, PM-12220.

 

ANNEX II

 Llista de vedats desestimats per realitzar excepcionalment el control poblacional del tudó ( ) els dies 2, 6 i 9 d'agostColumba palumbus
de 2020 

PM-10057
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