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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 19617
Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de regulació de poblacions
caprines, d’ordenació de l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge mallorquina i de modificació dels plans tècnics.
Una de les primeres espècies introduïdes pels humans a les Illes Balears
és la cabra, artiodàctil originari de l’oest d’Àsia. Els animals importats a les
Balears en època pretalaiòtica estaven en un estadi inicial de domesticació, i s’adaptaren ràpidament als ecosistemes insulars, com ha succeït amb altres ovins i
caprins actualment salvatges de les illes mediterrànies. Aquest fenomen d’assilvestrament s’ha repetit diverses vegades, i ha estat protagonitzat no sols per
aquella població arcaica, sinó també per varietats estrictament domèstiques, i ha
generat l’actual situació d’introgressió genètica de varietats molt diferents, esteses principalment per les serres de Tramuntana i Artà, però presents també a
algunes localitats de Menorca i Formentera, en aquests casos, de formes purament domèstiques assilvestrades. Tot i això, encara avui a diverses zones de la
Serra es troba una proporció important d’animals considerats purs, o amb una
elevada proporció de les característiques de morfologia, pelatge i talla que
corresponen amb la varietat tradicionalment denominada ‘fina’ o ‘autòctona’, i
que derivarien dels d’introducció antiga.
Arran de l’aprofitament tradicional de caça amb llaç, en bona part destinat a fundar o reforçar nuclis domèstics sotmesos a maneig ramader, s’ha produït una identificació en la memòria col·lectiva entre les poblacions salvatges
(que han actuat com a recurs genètic original) i aquelles mantingudes en condicions domèstiques (recurs genètic domèstic derivat), identificació que cal evitar
per raons de conservació de la varietat salvatge original. Tot i la necessitat d’aquesta distinció, es pot considerar parcialment funcional el reconeixement morfològic tradicional de caçadors i pagesos, amb les pertinents correccions derivades dels avanços científics i les noves tecnologies, que permeten en el
moment actual caracteritzar perfectament a nivell morfològic i genètic la cabra
salvatge mallorquina exclusiva de Mallorca.
Per definir clarament l’àmbit d’actuació del decret i la identificació de la
cabra salvatge mallorquina a efectes de gestió, s’ofereixen unes definicions en
l’Article 2, i uns criteris sintètics d’identificació de camp en l’Annex I.
A les característiques ecològiques i etològiques de la cabra, que en faciliten l’assilvestrament, s’ha unit en els darrers anys una disminució de l’activitat
agro-ramadera de la Serra, que ha provocat fins i tot l’abandonament de la gestió d’aquests animals a diverses finques. Aquesta manca de control demogràfic,
tradicionalment exercit pel pagès-caçador amb cans i llaç, que aprofitava la
carn dels animals joves i eliminaven l’excés de mascles, i l’absència de depredadors naturals, ha conduït la població a un nivell excessiu d’abundància.
Aquesta abundància s’ha incrementat fins a nivells intolerables arran de l’abandonament i assilvestrament de varietats caprines productives, essent manifestos
els impactes sobre la flora endèmica, la vegetació forestal i, fins i tot, en certes
localitats, sobre els conreus i els jardins. La hibridació d’aquest animals amb les
poblacions salvatges fines que han quedat relegades a determinats indrets de la
Serra de Tramuntana, propiciat per la curta distància genètica entre espècies
caprines que permet el seu creuament fèrtil, és un altre impacte silenciós de
substitució genètica.
En aquest moment, per tant, la gestió de les poblacions caprines a les
Balears ha de donar resposta a la necessitat de: 1) reconduir la població global
als nivells demogràfics adients per a la capacitat de càrrega del medi; 2) afavorir l’aprofitament sostenible de la cabra salvatge mallorquina, que radica en la
promoció de l’aprofitament econòmic del trofeu de caça que proporciona aquest
caprí únic en el món i exclusiu de Mallorca, ja reconegut pel Safari Club
Internacional, com a estratègia mes raonable per promoure la seva recuperació,
conservació i gestió; 3) promoure la col·laboració de les institucions, entitats
privades, caçadors, pagesos i propietaris, en plans de suficient entitat geogràfica per aconseguir resultats positius en un termini raonable.
Per aconseguir aquests objectius, resulta necessària l’elaboració del present decret, que té per objecte establir les mesures que afavoreixin la disminució de les poblacions on són excessives, la selecció i recuperació d’individus
amb el fenotip atribuïble a la cabra salvatge mallorquina fent viables les seves
poblacions, i la promoció de la qualitat i rendiment de la caça major. En aquest
sentit, destaca la creació d’un Certificat de Qualitat de Caça Major, que contribueixi a la sostenibilitat ecològica dels hàbitats i poblacions i a millorar les rendes que pot generar aquest aprofitament; i la substitució de la Comissió Balear
d’Homologació de Trofeus de Caça creada per Ordre del Conseller
d’Agricultura i Pesca de 27 d’abril de 1995 (amb la funció d’homologar i puntuar els trofeus) en Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus,
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adaptant la seva composició i ampliant les seves competències al contingut del
present Decret, de forma que pugui contribuir a les seves finalitats. La nova
comissió manté la col·laboració amb la Junta Nacional de Trofeos de Caza, ens
creat per Ordre del Ministerio de Agricultura de 26 de novembre de 1962 que
aplica els mètodes d’homologació C.I.C, i preveu la possible col·laboració amb
altres ens homologadors de reconegut prestigi, com pugui ser el Safari Club
Internacional (SCI).
Es crea la figura d’Unió de Vedats de Caça Major, com a figura de gestió
territorial de caça major que permet unificar, i per tant fer més coherent i rendible el maneig i aprofitament de la cabra salvatge mallorquina en vedats que per
les seves característiques tenen limitacions, però mantenint la seva independència administrativa i l’autonomia pel que fa a la caça menor.
Altrament, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consells Insulars, preveuen la figura de l’encomana de gestió de
determinades funcions de caràcter material, tècniques o de serveis, de competència del Govern de les Illes Balears, per motius d’eficàcia, sense que això
impliqui cessió de la titularitat de la competència ni del seu exercici. El Consell
de Mallorca és propietari de diverses finques de la serra de Tramuntana amb
poblacions importants de cabra, algunes de les quals estan adscrites al règim de
Caça Controlada, en aplicació de l’article 18 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i
Pesca Fluvial. El Consell ha manifestat el seu interès i l’assignació de medis tècnics i humans a la planificació i gestió de l’aprofitament cinegètic de caça major
de les seves finques, de manera que, per motius d’eficàcia, a proposta de la
Conselleria de Medi Ambient i prèvia petició per part del Consell de Mallorca
en data 13 de gener de 2006, se li encomana la redacció tècnica dels plans de
caça d’aquestes finques, el seu desenvolupament, i les tasques de vigilància en
les seves finques, en matèries de conservació de la naturalesa.
Finalment, a causa de les repercussions directes que té sobre els plans tècnics de caça l’ordenació de la caça major, la disposició addicional primera del
present decret modifica els articles 2, 3, 4, 10 i 14, i afegeix el 8A, del Decret
72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça de les Illes Balears,
Atès que l’Estatut d’Autonomia determina al seu article 10.19 que les
competències en matèria de caça són de caràcter exclusiu de la Comunitat
Autònoma, i al 11.7, que aquesta és genèricament competent en matèria de medi
ambient; i que el Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableix l’estructura bàsica de la Conselleria de Medi
Ambient, crea la Direcció General de caça, protecció d’espècies i educació
ambiental; es tramita, a proposta d’aquesta Direcció General, la present norma.
Per tot l’exposat, a proposta del conseller de Medi Ambient, previ informe de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient, amb tràmit
d’audiència a les entitats interessades, d’acord amb el Consell Consultiu de les
Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en sessió de dia 27
d’octubre de 2006
DECRET
TÍTOL PRELIMINAR:
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
És objecte del present decret, en exercici de les competències autonòmiques atribuïdes per l’article 10.19 de l’Estatut d’Autonomia en matèria de caça,
la regulació de les poblacions i l’ordenació dels aprofitaments cinegètics de
poblacions caprines salvatges a l’àmbit de les Illes Balears, així com recuperació, conservació i promoció de l’aprofitament de la cabra salvatge mallorquina
com a trofeu de caça major, per medi de les següents mesures:
a. La creació del certificat de qualitat de Caça Major.
b. La creació de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de
Trofeus.
c. L’encomana de gestió al Consell de Mallorca de la caça major a les finques de caça controlada de la seva propietat.
Article 2. Definicions i interpretació dels termes
Per a l’aplicació d’aquest decret, els termes següents s’atendran a les definicions que s’indiquen seguidament.
- Assilvestrament: Procés pel qual un animal domèstic perd aquesta condició, i desenvolupa el seu cicle vital (reproducció, alimentació, ús del territori…) sense control humà.
- Cabra assilvestrada: cabra domèstica que ha sofert un procés d’assilvestrament.
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- Cabra salvatge mallorquina: caprí propi de Mallorca, amb característiques fenotípiques ajustades als criteris de reconeixement i homologació com a
trofeu de caça major expressats a l’Annex I, que desenvolupa el seu cicle vital
sense control humà, formant part dels ecosistemes naturals insulars.
- Caça controlada: règim cinegètic dels terrenys en els quals s’apliquen les
previsions de l’article 18 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial.
Espècie pròpia: espècie autòctona o introduïda en temps remots, que
forma part dels actuals ecosistemes naturals insulars.
- Fenotip: Conjunt de característiques morfològiques i etològiques d’un
determinat individu, expressió de la seva constitució genètica i dels efectes de
la influència ambiental que la modulen.
- Pla Tècnic de Caça: Document administratiu per a la gestió dels vedats
de caça de les illes Balears establert i regulat pel Decret 72/2004, de 16 de juliol,
pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça de les Illes
Balears, amb les modificacions introduïdes al respecte pel present decret.
- Vedat de caça major: Vedat de caça segons l’article 12 de la Llei 6/2006
Balear de Caça i Pesca Fluvial, registrat a la Conselleria de Medi Ambient per
a l’aprofitament de la caça major.
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Repoblar, alliberar o permetre l’assilvestrament de cabres d’origen incontrolat, segons les circumstàncies, pot ser motiu d’infracció molt greu, en aplicació de l’article 73.9, o lleu, en aplicació de l’article 75.29 en referència a l’article 38.25 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, o delicte segons
l’article 33 de la Lli Orgànica 10/95 de 23 de novembre de Codi Penal.
Article 5. Armes i municions de captura
1. A l’efecte d’assegurar que els animals siguin abatuts de la forma més
ràpida i humanitària, les autoritzacions previstes a l’article 3 expressaran les
característiques de les armes, projectils o fletxes que puguin ser usades en
aquestes operacions de control.
2. Les autoritzacions per a l’ús del calibre 22 tendran caràcter excepcional, en els casos particulars que sigui la millor opció i previ informe de condicions de seguretat per l’autoritat responsable, sense perjudici d’altres autoritzacions concurrents.
Article 6. Circulació i venda de cabrits i carn de caça

TÍTOL I
MESURES REGULADORES DE LA DENSITAT DE POBLACIÓ
Article 3. Autorització de captura
1. La Direcció General competent en matèria de caça, en el marc de l’article 39 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, queda facultada a autoritzar a tot tipus de terrenys on convengui regular-ne la densitat, en qualsevol
època de l’any, la captura de cabres amb arma de foc, arc, cans i llaç, o tancats
de captura, per danys a la vegetació o per selecció poblacional, en les condicions
que en cada cas siguin adients.
2. Aquesta autorització serà estesa a petició del titular cinegètic per a captures en època de caça de cabres en vedats, en favor del titular o del propietari
dels terrenys amb conformitat del titular en època de veda, i en favor del propietari en terrenys no afectes a un vedat privat en qualsevol època. La vigència
es determinarà en cada cas per la direcció general, de manera motivada. El titular de l’autorització ha d’informar dels animals abatuts a la Direcció General
dins el mes següent a la caducitat de la mateixa.
3. L’autorització podrà indicar la proporció o nombre mínim d’individus,
per sexes i edats, que han de ser abatuts en cada cas, el percentatge d’individus
purs, avaluat fenotípicament, a assolir, o els indicadors de densitat que siguin
aplicables segons els objectius de gestió que motiven l’autorització; l’incompliment d’aquesta condició pot ser considerat incompliment de condicions administratives de l’autorització a efectes disciplinaris.
4. L’autorització podrà ser revocada pel director general, en qualsevol
moment si no es compleixen les condicions que s’hi estipulin. No es podran
estendre noves autoritzacions si el titular no ha informat dels animals abatuts
prèviament en ús d’altres autoritzacions.
5. Contra aquesta autorització i els seus continguts es podran interposar
els recursos pertinents.
6. En el cas de vedats o terrenys de qualsevol consideració cinegètica que
presentin sobrepoblació de cabres que provoquin danys a la vegetació, o amb el
percentatge d’individus purs, avaluat fenotípicament, inferior al 70% quan afectin negativament a àrees i vedats pròxims amb poblacions de cabra salvatge
mallorquina, l’administració competent en matèria de caça, en aplicació de l’article 44 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial dictarà les mesures
adients per reduir-ne les poblacions i podrà actuar d’ofici en cas d’incompliment
per part del titular del vedat o propietari de les seves obligacions al respecte.
Article 4 Prohibició de repoblacions i alliberaments de cabres.
Queda prohibit repoblar, alliberar o permetre l’assilvestrament de cabres
de qualsevol varietat en el medi natural, a tot l’àmbit de les Illes Balears, excepte als vedats de caça major que disposin del certificat de qualitat previst al títol
II, on les repoblacions podran ser autoritzades, amb individus d’origen controlat, entenent-se com a tals els individus fins el reconeixement dels quals s’ajusta a l’Annex I del present decret, o aquells genèricament avaluats provinents de:
1. Vedats de Caça Major amb Certificació de Qualitat Cinegètica.
2. Programes de cria específics, els quals a criteri de l’administració competent en matèria de caça compleixin els requisits exigibles, prèvia sol·licitud i
justificació de motius per part de l’entitat responsable, ateses les ampliacions
d’informació que puguin sol·licitar-se del peticionari, i l’anàlisi morfològic o
genètic que procedeixi.
3. Altres orígens que, a criteri de l’administració competent en matèria de
caça, reuneixin els requisits de qualitat controlada suficients en funció dels
avenços científics i de les noves tecnologies, per tal d’assegurar la compatibilitat dels individus de repoblació o reintroducció amb les poblacions salvatge.

Amb la finalitat de fomentar l’aprofitament de l’espècie com a recurs econòmic, i en relació a l’article 42.1 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca
Fluvial, s’autoritza la circulació de cabrits salvatges fins a un any i la seva carn,
així com la carn d’adults, a partir dels vedats de caça, però no d’individus a partir de dos anys vius, excepte en els casos de repoblació i reintroducció prevists
en l’article 4 del present decret, sense perjudici de les autoritzacions, controls i
documentació que siguin pertinents d’acord amb la normativa sectorial, tal i
com recull l’article 42.4 de l’esmentada llei, ni de les acreditacions d’origen que
pugui establir l’administració competent en matèria de caça.
TITOL II
DEL CERTIFICAT DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR
Article 7. Certificat de Qualitat de Caça Major
Es crea el Certificat de Qualitat de Caça Major, que ha de lliurar la
Direcció General competent en matèria de caça als vedats de caça major que el
sol·licitin i compleixin les condicions detallades en l’article següent.
Article 8. Condicions per a l’obtenció del Certificat de Qualitat
1. Per a l’obtenció del Certificat de Qualitat de Caça Major s’ha d’aportar
un estudi detallat de la població de cabres de la finca, amb el contingut següent:
- quantificació de la població, per sexes i edats, i percentatge d’individus
purs, avaluat fenotípicament,
- risc d’entrada d’individus impurs i mesures per al seu control,
- estat sanitari de la població,
- qualitat dels trofeus existents i dels obtinguts en anys anteriors
- justificació o acreditació de l’origen controlat dels individus que es pretengui repoblar o reintroduir, si s’escau.
2. S’aportarà igualment còpia de la cartilla ramadera de la finca, per tal de
poder avaluar la capacitat de càrrega del vedat en relació a la població de cabres
i de bestiar domèstic.
3. La Direcció General de Caça tendrà en compte, en la valoració de qualitat, que el contingut del l’Annex de Caça Major del vedat, reglamentat al
Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i
els refugis de caça de les Illes Balears, incloses les modificacions al respecte en
el present decret, estigui aprovat o en tramitació, i que els continguts d’aquest
quant a l’ordenació de la caça major siguin els adequats per a l’objectiu de qualitat que motiven la sol·licitud del Certificat.
Article 9. Tramitació dels Certificats de Qualitat
La Direcció General de Caça valorarà les sol·licituds de certificats de qualitat en funció dels criteris que siguin proposats per la Comissió establerta en
l’article 18, prèvia comprovació de camp del seu contingut i, si s’escau, les
ampliacions d’informació que sol·liciti del peticionari. El lliurament del certificat serà aprovat pel Director General competent en matèria de caça.
Article 10. Classificació
1. Els certificats de qualitat seran classificats en dues categories, segons
s’estableix en els punts següents.
2. Els vedats que acreditin una gestió completa de la població de cabra salvatge mallorquina, amb un percentatge d’individus purs, reconeguts fenotípica-
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ment, major del 90%, i densitat i estructura poblacional correctes, gaudiran de
Certificat de Qualitat de Caça Major de Primera Categoria.
3. Els vedats que es trobin en procés de millora i que acreditin un percentatge d’individus purs, avaluat fenotípicament, entre el 70% i el 90%, o que
acreditin una gestió completa superant el 70% però no assolint el 90% en aquells
casos en què no sigui possible controlar degudament la intromissió d’animals
des de fora dels seus límits, o que estiguin destinats a un règim de caça major
sotmès a un Pla de Caça de Règim Intensiu, gaudiran de Certificat de Qualitat
de Caça Major de Segona Categoria.
Article 11. Vigència
El Certificat de Qualitat serà vigent pel mateix període que el Pla Tècnic
del Vedat, i podrà renovar-se amb aquest. La Direcció General competent en
matèria de caça podrà revocar-lo, si es donen circumstàncies d’incompliment de
les condicions amb les quals fos acordat. Igualment, podrà acordar-ne el canvi
de categoria. En ambdós casos, es realitzarà mitjançant resolució motivada, prèvia audiència del titular, sense que tal resolució exhaureixi la via administrativa, i contra la qual es podran interposar els recursos corresponents legalment.
Article 12. Efectes
El Certificat de Qualitat de Caça Major serà requisit imprescindible per a
l’homologació de trofeus de cabra salvatge mallorquina, per a la repoblació, en
les condicions definides per l’article 4 del present decret i pel Pla Tècnic del
vedat, per a l’autorització de captura en viu d’animals destinats a repoblació en
qualsevol altre vedat, així com per a la comercialització de la caça major en
qualsevol dels seus vessants. Serà alhora requisit concurrent amb el Pla Tècnic
de Règim Intensiu i l’Annex de Caça Major, per desenvolupar caça intensiva
quan aquesta inclogui la cabra salvatge mallorquina entre les espècies objecte
d’aprofitament cinegètic.
Article 13. Guies de caça major
En aquells casos en què l’aprofitament de la caça major tengui caràcter
comercial, o quan d’aquest se’n derivin esdeveniments de caràcter públic, l’administració competent en matèria de caça podrà exigir la presència d’un guia de
caça major acreditat a tal efecte que dirigeixi la cacera.
L’acreditació com a guia de caça major l’expedirà l’administració competent en matèria de caça, a favor dels interessats que ho sol·licitin, podent-se preveure convocatòries a tal efecte, i valorant com a mínim els següents aspectes:
- formació específica
- coneixements en primers auxilis
- experiència
- estar en possessió de la documentació preceptiva per a la caça major
- altres garanties o requisits de formació que es considerin escaients.
TÍTOL III
DE LES UNIONS DE VEDATS DE CAÇA MAJOR
Article 14. Concepte.
Es considerarà Unió de Vedats de Caça Major l’agrupació de vedats legalment constituïts com a tals, amb presència de poblacions caprines que justifiquin la caça major, i superfície total superior a les 300 hectàrees, els quals s’uneixen a efectes d’eficàcia de gestió, control i aprofitament de la caça major,
mantenint la identitat administrativa i independència de gestió i aprofitament pel
que fa a la caça menor.
Article 15. Declaració i efectes.
Cada Unió de Vedats de Caça Major serà declarada com a tal via resolució de l’administració competent en matèria de caça, a petició dels interessats.
a. Les tramitacions que afectin a la Unió de Vedats (creació, expedició de
permisos de caça major, subscripció de l’Annex de Caça Major als Plans
Tècnics, etc.) hauran d’estar signades per tots els titulars, si bé aquests podran
nomenar un representant que actuï en nom de tots ells, sense que això afecti a
les atribucions i responsabilitats de cada un dels titulars en el seu vedat pel que
fa a la caça menor, a les modificacions territorials d’aquests, al manteniment de
les respectives matrícules, i a les obligacions administratives i legals.
b. Cada Unió de Vedats de Caça Major s’identificarà administrativament
com a ‘Unió de Vedats de Caça Major’, seguit de les matrícules dels vedats que
l’integren per ordre numèric. El seu àmbit territorial serà definit d’ofici, considerant el perímetre extern del territori total dels vedats integrants, i actualitzat
d’acord amb les modificacions que els hi afectin.
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c. Es mantindrà la senyalització pròpia de cada vedat, però en el perímetre extern de la Unió de Vedats s’afegirà la senyalització específica de caça
major que determina la normativa vigent, i, opcionalment, la identificació com
a Unió de Vedats definida en l’apartat precedent.
d. Les limitacions quant a la caça major i els requisits per a l’obtenció de
la Certificació de Qualitat de Caça Major seran els que determini la normativa
vigent per als vedats de caça major.
Article 16. Ordenació de la caça major.
Les Unions de Vedats de Caça Major elaboraran un Annex de Caça Major
conjunt al Pla Tècnic reglamentat al Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es
regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça de les Illes Balears, incloses les modificacions al respecte en el present decret.
1. L’Annex haurà de ser subscrit pels titulars de tots els vedats integrats,
o per un representant segons l’especificat en l’article 14.a.
2. Cada vedat integrant presentarà a l’administració, per a la seva aprovació, còpia de l’Annex de Caça Major conjunt al seu Pla Tècnic, en el moment
de sol·licitar la declaració d’Unió de Vedats de Caça Major, quan hagi de presentar un nou Pla Tècnic per caducitat del vigent, o quan així ho hagi de fer un
altre vedat dels integrants.
3. En l’Annex de caça major podran definir-se Quarters de Caça Major
com a subdivisions de la Unió de Vedats, els quals podran coincidir amb els
límits dels vedats integrants, únicament a efectes d’autoritzacions o permisos de
caça adscrit a cada quarter.
Article 17. Pèrdua de la consideració d’Unió de Vedats de Caça
Major.
L’Administració competent en matèria de caça podrà revocar la declaració d’Unió de Vedats de Caça Major en qualsevol moment, per motius d’ordre
biològic, tècnic o legal, per incompliment de l’Annex de Caça Major als Plans
Tècnics o del Pla Tècnic d’un o més vedats integrants, o per esgotament dels terminis establerts per a la seva renovació.
Tenen la consideració de motius legals per a la pèrdua de la declaració,
entre altres, els següents:
1. Que, per qualsevol causa, es deixi de disposar del territori mínim suficient a què es refereix l’article 14.
2. Que no hi hagi acord entre els titulars dels vedats integrants en aspectes que afectin a la constitució, el funcionament i les obligacions administratives de la Unió de Vedats.
TÍTOL IV
DE LA COMISIÓ BALEAR DE CAÇA MAJOR I HOMOLOGACIÓ DE
TROFEUS
Article 18. Objecte i règim de funcionament de la comissió
En aplicació de l’article 54 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca
Fluvial, es crea la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus de
Caça, com a organisme col·legiat consultiu, adscrit a la direcció competent en
matèria de caça, amb la composició detallada en l’article següent, amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat, qualitat i rendibilitat dels aprofitaments cinegètics de la cabra salvatge mallorquina, la qual substitueix la Comissió Balear
d’Homologació de Trofeus de Caça, creada per Ordre de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de 27 d’abril de 1995. En tant que òrgan col·legiat, li és
aplicable, pel que fa al seu funcionament, l’especificat en els articles 17 a 19 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 19. Composició
1.La Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus s’integra
per un president, un vice-president, 7 vocals i un secretari.
a) El president és el director general competent en matèria de caça.
b) El vice-president serà nomenat pel conseller de Medi Ambient a proposta del Consell de Mallorca.
c) Dos vocals en representació de la Federació Balear de Caça, designats
per aquesta.
d) Un vocal representant el Consell de Mallorca.
e) El cap de servei competent en matèria de caça.
f) El cap de servei competent en matèria de protecció d’espècies.
g) Dos vocals nomenats pel Conseller de Medi Ambient entre persones de
reconegut prestigi en temes de caça major, amb experiència o formació tècnica
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en la matèria.
h) El secretari, amb veu i sense vot, serà un funcionari de la Direcció
General competent en matèria de caça designat pel director general.
2. Els membres de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de
Trofeus que no ho siguin per raons del seu càrrec, ho seran per períodes de cinc
anys, podent ser elegits o designats per períodes successius.
Article 20. Funcions
La Comissió Balear de Caça Major i Homologació de Trofeus tendrà les
funcions següents:
a) Elaborar la proposta de criteris en relació al Certificat de Qualitat de
Caça Major previst en el títol II del present Decret.
b) Vetllar per l’aplicació del present Decret, i en especial, per la promoció
sostenible i ètica dels aprofitaments cinegètics de l’espècie.
c) Difondre les informacions, tècniques, científiques i cinegètiques, relacionades amb la cabra salvatge mallorquina i el seu aprofitament cinegètic.
d) Establir i aplicar els procediments d’homologació de trofeus de cabra
salvatge mallorquina, atorgar-ne les acreditacions corresponents i confeccionarne els catàlegs oficials.
e) Homologar els trofeus d’altres espècies de caça major a petició dels
seus propietaris, aplicant les fórmules de valoració definides per a cada espècie
per la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, així com les normes i barems oficialment establerts.
f) Establir i desenvolupar les vies de col·laboració i d’intercanvi d’informació amb altres entitats homologadores d’àmbit territorial superior, tant les
preceptives amb la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, com
les que es puguin establir amb altres ens que apliquin sistemes d’homologació
de reconegut prestigi l’aplicació dels quals a les Illes Balears pugui ser d’interès.
g) Proposar els objectius, continguts i procediments dels programes de
promoció turística de caça major, i les seves vies i àmbits d’aplicació.
h) Informar la Conselleria de Medi Ambient perquè pugui actuar d’acord
amb les seves competències, en tenir coneixença d’actuacions o iniciatives que,
per la seva natura o continguts, o pel seu caràcter fraudulent, posin en perill els
objectius de conservació de la cabra salvatge mallorquina, el seu aprofitament
ètic i sostenible.
i) Assessorar la Conselleria de Medi Ambient en qualsevol qüestió relacionada amb la cabra salvatge mallorquina i el seu aprofitament cinegètic, i amb
la caça major en general.
j) Aprovar el seu propi reglament i la constitució de comissions de treball.
TÍTOL V
DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSELL DE MALLORCA
Article 21. Encomana de gestió
Mitjançant el present decret, s’encomana al Consell de Mallorca la gestió
ordinària de la caça major en les finques de la seva propietat incloses en el règim
cinegètic de caça controlada definit a l’article 2, amb l’abast, contingut i condicions que es preveuen en el present decret.
Article 22. Abast, contingut i condicions de l’encomana de gestió.
1. El Consell de Mallorca redactarà els Annexos de Caça Major als Plans
Tècnics d’aprofitament cinegètic de les finques la gestió de les quals li és encomanada pel present Decret, l’aprovació dels quals correspon a la Conselleria de
Medi Ambient.
2. Aprovat el Pla per la Conselleria de Medi Ambient, el Consell de
Mallorca serà responsable de l’organització dels aprofitaments: determinació de
dies de caça, nombre simultani de caçadors, i altres aspectes de gestió cinegètica expressament prevists en el pla.
3. El Consell de Mallorca podrà habilitar personal propi per a la vigilància i control de les finques de la seva propietat, d’acord amb la normativa vigent.
4. La Conselleria de Medi Ambient revisarà anualment els resultats de
l’encomana de gestió, amb un informe tècnic del servei competent en matèria de
caça elevat al Director General, a la vista de la memòria anual d’aprofitaments
que el Consell de Mallorca queda obligat a presentar en els dos mesos posteriors
al tancament de la temporada de caça. Igualment, la Conselleria podrà exercir
altres mesures de control amb les inspeccions de camp corresponents.
5. La present encomana de gestió podrà ser revocada pel Govern per
incompliment greu del Pla Tècnic, pèrdua de la raó d’eficàcia de la mateixa o
per circumstàncies d’ordre biològic o cinegètic, prèvia audiència al Consell de
Mallorca a l’expedient que s’instrueixi a aquest efecte.
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Article 23. Termini

L’encomana de gestió serà vigent per un termini de cinc anys, i podrà ser
renovada per acord de les dues parts.
Disposició addicional primera
El present decret modifica els articles 2, 3, 4, 10 i 14, i afegeix el 8A, del
Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i
els refugis de caça de les Illes Balears, que quedaran redactats de la següent
manera:
‘Article 2. Concepte.
1.-Als efectes d’aquest Decret, s’entén per Pla Tècnic de Caça l’instrument de gestió del que han de disposar tots els vedats de caça de les Illes
Balears, la finalitat de la qual és planificar, durant la seva vigència, l’inventari
d’existències, un aprofitament racional sostenible i compatible de la caça com a
recurs renovable, amb les actuals exigències de conservació del ecosistemes i
dels recursos naturals.
2.-Dins la finalitat indicada a l’apartat anterior, l’objecte del Plans Tècnics
de caça és regular la intensitat de la caça (número de jornades per número de
caçadors per número de peces), les seves modalitats, mesures de gestió de la
fauna cinegètica (millora de l’hàbitat, control de predadors, menjadors, abeuradors i altres), així com les repoblacions i amollades, conforme al disposat en el
present Decret.
3.-Els Plans Tècnics de Caça de Règim General i Intensiu, de forma obligatòria, i els de règim Especial de forma voluntària, podran presentar-se sobre
els models oficials establerts per la Conselleria competent en matèria de caça i
que estaran a disposició dels ciutadans a les dependències administratives, d’acord amb el que disposa l’article 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.’
‘Article 3. Classes.
Els Plans Tècnics de Caça podran ser de tres tipus, i comptar amb un
Annex de Caça Major si s’escau:
a) Pla Tècnic de Caça de Règim General: és el que , subscrit pel titular del
vedat, no modifica les previsions de màxim de captura per espècie de l’ordre de
vedes.
b) Pla Tècnic de Caça de Règim Especial: és el que, redactat per tècnic
competent i subscrit pel titular del vedat, modifica les previsions de màxim de
captures per espècie de l’ordre de vedes, o el nombre màxim de caçadors simultanis respecte a l’establert pels Plans de Caça de Règim General en el present
decret.
c) Pla Tècnic de Caça de Règim Intensiu: és el que, redactat per tècnic
competent i subscrit pel titular del vedat, regula la caça a explotacions cinegètiques que constitueixen activitat empresarial específica.
d) Annex de Caça Major: és el que, redactat per tècnic competent i subscrit pel titular del vedat, regula de forma específica l’aprofitament no intensiu
de la cabra salvatge mallorquina a terrenys cinegètics de caça major, o a vedats
de caça intensiva que tenguin aquesta espècie entre les que són objecte de la
seva activitat, essent requisit per a l’obtenció del Certificat de Qualitat.’
‘Article 4. Contingut general.
Els Plans Tècnics de Caça contindran, com a mínim, els següents
extrems,:
a) Informació de caire administratiu:
1) Dades identificatives del vedat.
2) Dades del titular del vedat.
3) Règim de propietat i distribució de superfície.
4) Règim d’aprofitament.
b) Característiques naturals i soci - econòmiques del vedat:
1) Usos del sòl.
2) Espècies de fauna no cinegètica.
3) Espècies predadores de la caça.
4) Espècies cinegètiques presents: distribució i inclusió en el pla.
5) Avaluació del potencial cinegètic del vedat.
c) Pla de Caça per properes temporades:
1) Objectius del Pla per a cada espècie inclosa.
2) Previsió de captures per temporada
d) Execució del pal previst:
1) Per a cada espècie inclosa es determinaran els següents extrems:
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- Modalitats de caça.
- Número de jornades de caça previstes per a cada modalitat.
- Número de caçadors per jornada de caça.
- Màxims de captures per caçador i dia per a cada modalitat de caça.
2) Zones específiques per a modalitats especials de caça.
3) Zones en les quals es practica la caça a mitja veda.
e) Pla de millores cinegètiques:
1) Millores del medi natural i de la infrastructura del vedat.
2) Millores en benefici de la fauna.
3) Repoblacions cinegètiques.
4) Mètodes de control de predadors.
5) Zona de reserva.
6) Mesures de vigilància.
f) Cartografia:
1) La cartografia a utilitzar serà la cartografia oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a escala 1: 10.000, llevat dels vedats de superfície
superior a 500 hectàrees, en els quals es podrà emprar l’escala 1: 25.000.’
‘Article 7.- Plans Tècnics de Règim Especial.
Els Plans Tècnics de Règim Especial hauran d’atenir-se a les següents
condicions específiques:
a) Podran fixar el màxim de peces d’espècies sedentàries per damunt de
les que s’estableixen, amb caràcter general, a l’Ordre Anual de Vedes, i el nombre de caçadors en funció de la superfície per sobre dels especificats en els plans
tècnics de règim general.’
b) Podran preveure, prèvia comunicació a la conselleria competent amb
matèria de caça amb dos dies hàbils d’antelació, en total per temporada cinegètica i per espècie, amollades per a caça de fins a un màxim de 1,5 peces per hectàrea de superfície del vedat. Així mateix, es podran efectuar amollades de repoblació per cria en els mesos de febrer i març, per raó de fins a 0,4 peces en total
per hectàrea i espècie.
c) Hauran de preveure la dedicació de part de la superfície dels vedats a
Reserva de Caça, segons l’establert a l’article 9 d’aquest Decret.
d) El Pla Tècnic determinarà el màxim de pressió cinegètica sostenible, en
funció de les característiques físiques i biològiques del vedat, considerant els
màxims diaris de captures permeses per espècie, el nombre de dies hàbils i els
caçadors simultanis.
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‘Article 10.- Elaboració i redacció.
Els Plans Tècnics de Caça s’elaboraran i redactaran pel titular del vedat,
si es tracta de Plans Tècnics de Caça de Règim General, i per tècnic competent,
si es tracta de Plans Tècnics de Caça de Règim Especial, Intensiu o d’Annexos
de Caça, complimentant els models oficials establerts per la conselleria competent en matèria de caça en els casos adients.’
‘Article 14.- Vigència i modificació
1.- Els Plans Tècnics de Caça degudament aprovats tindran una validesa
de cinc anys, des de la data de la notificació de l’aprovació.
2.- No obstant el que disposa l’apartat anterior, durant el temps de validesa del Pla, el titular del vedat podrà sol·licitar la seva modificació total o parcial,
justificant tècnicament la seva sol·licitud, i seguint el mateix procediment establert per a la seva aprovació.
3.- L’Aprovació d’un Annex de Caça Major s’entendrà com a una ampliació dels criteris de gestió per a la cabra que figurin en el Pla de Caça de Règim
General, Especial o Intensiu que pugui tenir aprovat o en tramitació el vedat, i
no com a una modificació d’aquest a efectes de tramitació únicament.
4.-La vigència dels Annexos de Caça Major serà la mateixa que la del Pla
Tècnic al qual completen en cas de presentar-se simultàniament amb aquest. En
cas que l’Annex es presenti, i per tant s’aprovi en posterioritat al Pla Tècnic,
estarà vigent mentre ho estigui el Pla ‘
‘Article 16.- Efectes específics dels Plans de Caça de Règim Especial.
1.- L’aprovació dels Plans Tècnics de Caça de Règim Especial tenen l’efecte de permetre la caça d’acord a l’establert en el Pla i, en particular, en el que
es refereix a dies de caça i màxim de captures per espècies sedentàries i al nombre màxim de caçadors simultanis, s’estarà al que es preveu al propi Pla, sota
l’epígraf de règim d’aprofitament cinegètic, sense perjudici de l’aplicació de les
limitacions que la corresponent Ordre de Vedes pugui establir específicament
per aquest tipus de plans.
2.- Els Plans Tècnics de Caça de Règim Especial podran ordenar l’explotació d’algunes o totes les espècies cinegètiques remetent-se al que s’estableixi
en l’Ordre de Vedes per els vedats amb un Pla Tècnic de Caça en Règim
General, si així ho indiquen en el seu règim d’aprofitament cinegètic i en la seva
corresponent fulla resumen.
3.- Durant la vigència del Pla, i si es donen les circumstàncies que ho
aconsellin, es podrà modificar el règim d’aprofitament cinegètic previst al Pla,
d’acord amb el que disposa l’article 13.2 d’aquest Decret, respectant, en tot cas,
la màxima pressió de caça establerta en el Pla original. Tan mateix es podran
modificar els dies concrets de captura, presentant una nou full – resum del règim
d’aprofitament cinegètic.
Disposició addicional segona

Els màxims d’amollada i repoblació prevists en els punt b) no seran d’aplicació en els vedats socials estipulats en l’article 15 de la Llei 6/2006 Balear
de Caça i Pesca Fluvial.
En casos degudament justificats, i sota les condicions que a tal efecte
determini la conselleria competent en matèria de caça, podran autoritzar-se
repoblacions destinades a cria o a reforçar les poblacions precaça, fora dels
mesos de febrer i març’
‘Article 8 bis – Dels Annexos de Caça Major
Seran preceptius en aquelles vedats de caça major que vulguin homologar
trofeus de cabra salvatge mallorquina, efectuar repoblacions o capturar individus per a repoblar altres vedats, essent l’Annex, a tal efecte, condició concurrent
amb el Certificat de Qualitat de Caça Major descrit al Títol II del present decret.
Seran igualment preceptius, juntament amb el Certificat esmentat, en aquells
vedats intensius que comptin amb la cabra salvatge mallorquina entre les seves
espècies aprofitables.
Es presentaran indicant el Pla Tècnic del vedat al qual completen, i la seva
vigència serà la mateixa que tengui el Pla.

El Conseller de Medi Ambient establirà incentius tècnics i econòmics per
tal de fomentar l’aplicació de les previsions del present decret a les finques amb
poblacions de cabra salvatge mallorquina, especialment pel que fa a la implicació dels agricultors i ramaders, d’acord amb la normativa vigent.
Disposició addicional tercera
Es prorroga en dotze mesos, a partir de la data màxima de presentació dels
Plans Tècnics de vedats, el termini màxim per a la presentació dels Plans
Tècnics establert en la disposició transitòria del Decret 72/2004, de 16 de juliol,
pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça de les Illes
Balears, pròrroga aplicable a partir de la data establerta pels vedats de matrícula a partir del 10.850. Per la qual cosa tots els vedats de caça, amb independència de la seva matrícula, hauran d’haver presentat el seu pla tècnic abans del 23
d’octubre de 2006. Es faculta al Conseller competent en matèria de caça per
atorgar noves pròrrogues en cas adient.
Disposició transitòria

Els Annexos de Caça Major inclouran:
1. Quantificació de la població, per sexes i edats, i percentatge d’individus purs avaluat fenotípicament. Estudi detallat del medi natural.
2. Mesures per al control i eradicació de les cabres no mallorquines, i prevenció de la seva entrada al vedat.
3. En tots els casos, s’explicitarà una densitat i una piràmide poblacional
de la població fina com a objectiu de gestió per als diferents anys de vigència
de l’Annex, amb indicació del nombre de mascles adults caçables com a trofeu,
i de mascles, femelles i cabrits destinats a caça selectiva, a efectes de mantenir
la densitat i l’estructura de la població en la piràmide proposada.
4. Justificació o acreditació de l’origen controlat dels individus que es pretengui repoblar o reintroduir, si s’escau, i el seu nombre, edat i sexe.’

S’estableix un termini de nou mesos a partir de la publicació del present
Decret per a la tramitació dels Annexos de Caça Major i la sol·licitud de
Certificat de Qualitat de Caça Major dels vedats de caça major, durant els quals
podran sotmetre a homologació els trofeus que s’hi obtinguin. La Direcció
General competent en matèria de caça podrà prorrogar aquest termini per un
període de nou mesos més, iniciada la tramitació de la sol·licitud corresponent
per als vedats de caça major els titulars dels quals així ho sol·licitin.
Disposició derogatòria
Es deroga l’Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca de 27 d’abril de
1995, per la qual es crea la Comissió Balear d’Homologació de Trofeus de Caça.
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Disposició final primera
Es faculta el Conseller de Medi Ambient a dictar les disposicions oportunes per al desplegament i aplicació del present decret.
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de caça major.
3. Estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi la caça amb arc.
4. Qualssevol altres procediments de control o documents exigibles per a
la pràctica de la caça amb caràcter general, o de la caça amb arc específicament,
que estipuli l’administració competent en matèria de caça.

Disposició final segona

—o—
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

Palma, 27 d’octubre de 2006
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló

ANNEX I.
Criteris de reconeixement i homologació de la cabra salvatge mallorquina.
Les característiques mínimes que hauran de considerar-se per al reconeixement, maneig i gestió de la cabra salvatge mallorquina, per a l’homologació
de trofeus així com per a la selecció d’individus destinats a repoblació o reintroducció en els termes descrits en l’article 4, seran els que se detallen seguidament, sense detriment d’ulteriors criteris que, a partir de la coneixença científica creixent d’aquesta espècie pròpia, i de l’aplicació de tecnologies específiques, siguin aplicables o exigibles per part de l’administració competent en
matèria de caça.
Descripció general.
Mida lleugerament per sota de l’eumetria de Capra hircus, proporcions
sublongilínees amb longitud del cos superior al perímetre toràcic. Perfil cranial
de subconvex a ultraconvex, aquest darrer caràcter més marcat als mascles. Ulls
color ambre clar. Orelles amples i rectes, amb disposició lleugerament per
damunt de l’horitzontal. Banyam sempre present en els dos sexes, de gran desenvolupament en els mascles, obert i estirat sobre el seu eix, espiralat de tipologia ‘markhar’ (prisca). Les femelles presenten encornadures de longitud i gruix
molt inferior als mascles, en forma d’arc, paral·leles, no espiralades, amb les
puntes lleugerament espatulades o no. Caixa toràcica rectangular, amb costellam
aplanat. Gropa inclinada i plana. Extremitats anteriors i posteriors proporcionalment curtes i rabassudes, amb peungles negres, ben igual que les mucoses i
epitelis visibles.
Eumelanina negra, feomelanina entre rogenc clar i foc. Patró de coloració
Wild (minoritari) o Badger Face (forma majoritària), amb franja dorsal anteroposterior negre, de gruixa centimètrica, que arriba fins a la base de la cua. Part
apical superior de la cua i epiteli inferior negre, com l’interior de les cuixes,
potons i panxa. Patró facial negre que afecta a la part inferior de les orelles,
front, morro i franja lacrimal. Les variacions de coloració en funció de la seva
edat, sexe i melanisme propi de cada individu fan variar el patró descrit, que és
el propi de femelles i cabrits de curta edat. Els mascles a partir de poques setmanes de vida, i més aviat com més eumelànic sigui l’individu, desenvolupen
la cara àmpliament negre, posteriorment la pitrera, i desenvolupen dues franges
negres dorsoventrals, una anterior des de la creu fins a la pota davantera, i una
segona manco marcada i més tardana, des de la gropa cap a la pota posterior.
Totes dues franges augmenten de gruix amb l’edat, igual que la pitrera negre i
els laterals del coll, essent els mascles vells molt obscurs. Pèl lluent i curt, amb
subpèl en el pelatge d’hivern.
El dimorfisme sexual, a més de a la coloració i al banyam, és molt marcat
quant a la talla. Els mascles presenten un barbó negre més desenvolupat amb
l’edat.
Caràcters d’exclusió.
Es consideraran exclusius els caràcters d’introgressió de varietats caprines
domèstiques (spotting, mamellons, braguer extern, etc.), així com les alteracions
de les proporcions corporals, desequilibris, malformacions i atròfies que se’n
deriven.
ANNEX II.
Requisits per practicar la caça de la cabra amb arc.
1. Estar en possessió de la Tarja T2 expedida per la Real Federació
Espanyola de Caça, on se detallin els arcs autoritzats y les potències per a cada
tipus de caça, obtinguda per medi del preceptiu curs de capacitació, o document
autonòmic equivalent desenvolupat per l’administració competent en matèria de
caça.
2. Estar en possessió de la llicència de caça corresponent, amb el recàrrec

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 19751
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’aproven les dates,
hores i llocs de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al Cos de professions i oficis, especialitat Auxiliar de recepció i telèfon, i per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació del Cos d’ajudants facultatius, especialitat
Delineació i del Cos de professions i oficis, especialitat Auxiliar
de recepció i telèfon, de l’Administració especial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, convocades per les resolucions del
conseller d’Interior, de 17 d’agost de 2006 (BOIB núm. 124, de
2 de setembre)
Mitjançant les resolucions del conseller d’Interior, de 17 d’agost de 2006
(BOIB núm. 124, de 2 de setembre), s’aprovaren les convocatòries de proves
selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat, al Cos de professions i oficis, especialitat Auxiliar de recepció i
telèfon, i les proves selectives per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació
del Cos d’ajudants facultatius, especialitat Delineació i del Cos de professions i
oficis, especialitat Auxiliar de recepció i telèfon, de l’Administració especial de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
De conformitat amb la base 11.4 de les bases generals convocades per
Resolució del conseller d’Interior de 2 d’agost de 2005 (BOIB núm. 121, de 16
d’agost), el conseller d’Interior, prèvia proposta dels Tribunals respectius, ha
d’aprovar la resolució en la qual s’especifiquin la data, hora i lloc de realització
del primer exercici de cadascuna de les convocatòries, juntament amb la relació
definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives.
Atès que a l’annex IV de cadascuna de les resolucions del conseller
d’Interior, de 9 d’octubre de 2006 (BOIB núm. 142, de 12 d’octubre), per les
quals s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos, amb les
causes d’exclusió, i d’aspirants convocats a les corresponents proves específiques de llengua catalana, no s’especificaren les dades de la realització del primer exercici de les especialitats esmentades, i de conformitat amb la proposta
formulada pels tribunals corresponents,
RESOLC
Primer. Convocar els aspirants admesos i els que han resultat aptes de les
corresponents proves específiques de llengua catalana de les proves selectives
per a l’ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,
al Cos de professions i oficis, especialitat Auxiliar de recepció i telèfon, i per
cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació del Cos d’ajudants facultatius, especialitat Delineació i del Cos de professions i oficis, especialitat Auxiliar de
recepció i telèfon, de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a la realització del primer exercici de les proves selectives. Les
dates, els llocs i hores de començament del primer exercici són els establerts a
l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Tercer. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB
d’aquesta Resolució, d’acord amb el que disposa l’art. 116 de la Llei 30/1992,
de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú; o recurs contenciós administratiu, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, d’acord amb el que disposen els arts. 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta

