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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

3598 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 21 de març de 2018 per la qual es determinen
els dies laborables en què es permet la pesca submarina a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca

Les reserves marines són àrees marines on es limita l’explotació dels recursos marins vius per incrementar la repoblació d’alevins i fomentar
la proliferació de les espècies marines objecte d’explotació o protegir els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades.
D’acord amb l’article 8.3 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, a l’interior de
les reserves pot ser objecte de regulació qualsevol activitat que pugui afectar els recursos marins, com ara la pesca submarina. Per regular tots
els aspectes relacionats amb el desplegament de l’article 8 de la Llei 6/2013, relatiu a les reserves marines, es va promulgar el Decret
41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves
marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.

Actualment, a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca, els dies laborables en què es permet la pesca submarina són el dilluns, el dimecres
i el dijous, segons estableix l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de març de 2003 per la qual es modifica l’Ordre del conseller
d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 6 d’agost de 1999 per la qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la reserva marina
compresa entre el Club Nàutic de s’Arenal i el cap de Regana.

D’altra banda, l’article 6.1 del Decret 41/2015 estableix que els dies en què es podrà practicar la pesca submarina a les reserves marines on és
permesa seran el dissabte, el diumenge, els festius i dos dies laborables setmanals que es determinaran mitjançant una resolució del director
general de Pesca i Medi Marí.

Per tant, mitjançant aquesta Resolució, en compliment del que disposa el Decret esmentat, s’estableixen com a dies laborables per a la
pràctica de la pesca submarina a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca el dilluns i el dimarts, de manera que es fixen en dos els dies
laborables en què es permet la pràctica de la pesca submarina, en comptes dels tres actuals.

Finalment, s’ha d’esmentar el Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7
d’agost, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i atesa l’atribució competencial que preveu l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Article únic
Dies laborables permesos

S’estableixen com a dies laborables en què es permet la pràctica de la pesca submarina a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca el
dilluns i el dimarts.

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

   

Palma, 21 de març de 2018

El director general de Pesca i Medi Marí
Juan Mercant Terrasa
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