HONORABLE SENYOR:
D/Dª.................................................................................................................., major d'edat, amb
D.N.I. núm............................, amb domicili al carrer/plaça ............................ núm. ........ de
............................., propietari/ària de la finca .........................................., de ................ hectàrees
d'extensió, situada al terme municipal de ......................................
i
MARIA HUGUET GUAL, major d'edat, amb D.N.I. núm. 42.995.952-M actuant en nom i
representació del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del Govern a Balears amb el núm. 241,
secció 2ª, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de Juny de 1985,
amb domicili al Carrer Manuel Sanchis Guarner, 10, de Palma.
EXPOSEN
Que el Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis
de caça a les Illes Balears preveu la creació de refugis de caça promoguts per entitats privades
amb finalitat de caràcter cultural o científic, comptant amb la conformitat expressa de la propietat
del terreny.
Que a les Balears es produeix una sobreexplotació de la fauna silvestre, a causa de l'excessiu
nombre de persones que practiquen la caça. Els refugis de caça, lliures d'activitat cinegètica,
juguen per això un paper molt important, actuant com a zones de reserva on es garanteix la
supervivència de les poblacions animals.
Per tot això
SOL·LICITEN
Que es tengui per presentada aquesta sol·licitud, que va acompanyada de l'informe biològic
elaborat pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB).
Que, d'acord amb la legislació vigent, es declari la citada finca com a Refugi de Caça.
Que una vegada declarat, es faci un esforç per part de la Conselleria que vostè dirigeix per a dotar
al Refugi de certa vigilància i evitar que es produesquin infraccions.
Que es mantenguin informades les dues parts que promouen el Refugi sobre la tramitació que
s'efectui.
..........................., a ............ de ....................... de .................
Maria Huguet Gual, GOB
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