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

172526

Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 12 de maig de 2021 per la qual es veda la
pesca de fluixa i curricà a l’Estany des Peix (Reserva Marina des Freus d’Eivissa i Formentera)

Antecedents
1. El 23 de juny de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 92) la Resolució de la directora general de Medi
Rural i Marí per la qual es veda la pesca recreativa de fluixa i curricà a l'Estany des Peix.
2. La resolució n'establia la veda, atès que l'Estany des Peix és una zona d'alevinatge d'espècies comercials i la pràctica de la pesca de fluixa i
curricà posava en perill els reproductors més valuosos. Per altra banda, l'Estany des Peix és objecte d'altres usos, especialment com a zona de
bany, que són incompatibles amb la pesca amb curricà i la fluixa, pel risc d'accidents que comporta.
3. El Servei de Recursos Marins, ateses les circumstàncies indicades anteriorment, proposa mantenir la veda d'aquestes modalitats de pesca.
Fonaments de dret
1. L'article 8, punt 2 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, especifica que quan
en l'àmbit d'una reserva marina coincideixin dues institucions insulars, com és el cas de la reserva dels Freus d'Eivissa i Formentera, la seva
gestió correspon en exclusiva al Govern de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/63/1088392

2. L'article 4 del Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s'estableix la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera, faculta l'actual
Direcció General de Pesca i Medi Marí per establir vedes i limitacions de les activitats per tal de preservar els recursos naturals i pesquers.
3. L'article 2.10.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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 recursos marins.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Declarar l'Estany des Peix de Formentera com a zona de veda per a la pesca recreativa i professional amb fluixa i curricà per un període de
cinc anys.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot 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, 12 de maig de 2021
El director general de Pesca i Medi Marí
Juan Mercant Terrasa
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