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

12215

Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 9 de desembre de 2020 per la qual s’estableix
una zona de veda per a la pesca recreativa a la Reserva Marina des Freus d’Eivissa i Formentera

Fets
1. La Resolució del director general de Pesca, de 8 de juny de 2000, va establir per primera vegada una zona de veda per a la pesca recreativa
a la Reserva Marina des Freus d'Eivissa i Formentera, que s'ha anat prorrogant triennalment mitjançant resolucions posteriors.
2. El 23 de novembre de 2020, el Servei de Recursos Marins va comunicar al Consell Insular d'Eivissa i al Consell Insular de Formentera
que el 14 de desembre de 2020 finalitza el període de tres anys de vigència de la zona de veda establerta en la darrera Resolució, i en va
sol·licitar la conformitat per prorrogar-la.
3. El 23 de novembre de 2020, el Consell Insular de Formentera va comunicar la seva conformitat a la proposta de pròrroga de la zona de
veda.
4. L'1 de desembre de 2020, el Consell Insular d'Eivissa va comunicar la seva conformitat a la proposta de pròrroga de la zona de veda.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/206/1075023

1. L'article 3, punt 2.a) del Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s'estableix la Reserva Marina des Freus d'Eivissa i Formentera, estableix
que la Direcció General de Pesca i Cultius Marins establirà, amb caràcter triennal, zones de veda per a la pesca esportiva des d'embarcació i
des de terra amb una extensió mínima del 35 % de la superfície o del perímetre, respectivament.
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. Declarar per un període de tres anys, zona de veda per a la pesca recreativa des de terra o des d'embarcació la zona de la Reserva Marina
des Freus d'Eivissa i Formentera compresa entre els punts (sistema de referència ETRS89) següents:
38º 49' 05'' N

01º 29' 21'' E

38º 46' 53'' N

01º 29' 33'' E

38º 45' 17'' N

01º 28' 24'' E

38º 45' 34'' N

01º 26' 12'' E (pujol de n'Adolf)

38º 48' 04'' N

01º 25' 24'' E (farola d'en Pou)

38º 48' 57'' N

01º 24' 46'' E (farola des Penjats)

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

Núm. 206
10 de desembre de 2020
Sec. III. - Pàg. 42013

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'1 d'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, 9 de desembre de 2020
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El director general de Pesca i Medi Marí
Juan Mercant Terrasa
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