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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

11632

Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 23 de novembre de 2020 per la qual es publica
el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina des Freu de sa
Dragonera

Fets
1. Mitjançant la Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 12 de novembre de 2018, es va publicar el cens d'embarcacions de
pesca professional d'arts menors de la Reserva Marina des Freu de sa Dragonera.
2. El 13 de novembre de 2020, el Servei de Recursos Marins va comunicar a la Federació Balear de Confraries de Pescadors (FBDCP) que
han transcorregut dos anys des de la publicació del cens i en va sol·licitar la col·laboració per actualitzar-lo.
3. El 19 de novembre de 2020, la FBDCP va comunicar al Servei la proposta de modificació del cens.
4. El 23 de novembre de 2020 es va emetre l'informe del Servei de Recursos Marins amb relació a la proposta d'embarcacions que s'han
d'incloure al cens.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/200/1073857

1. L'article 3.1 del 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, disposa que cada dos anys s'han de publicar,
mitjançant una resolució del director general de Pesca i Medi Marí, els censos d'embarcacions de pesca professional autoritzades revisats.
2. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, 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, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de pesca.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Publicar el cens d'embarcacions de pesca professional d'arts menors autoritzades per a la pesca a la Reserva Marina des Freu de sa
Dragonera per un període de dos anys, que estarà format per les embarcacions que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 23 de novembre de 2020
El director general de Pesca i Medi Marí
Juan Mercant Terrasa
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ANNEX
Cens d'embarcacions d'arts menors de la Reserva Marina des Freu de sa Dragonera
Nom de l'embarcació

Codi

Port base

Matrícula

3468

ANDRATX

PM-1-1871

BLANCHE

3473

ANDRATX

PM-4-325

REME TONI TERCERO

3474

ANDRATX

PM-1-1836

SCRAT

58970

ANDRATX

PM-14-17

SITO PRIMERO

24110

ANDRATX

PM-1-1-96

GERMANS TORRES

26572

ANDRATX

PM-1-3-05

MACARENA

15715

PALMA

MH-2-174

BERNARDINO

3425

PALMA

PM-1-1810
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