66

BOIB

Num. 30

1.- Disposar el cessament de la Sra. Luz Maria Iglesias Alonso com a presidenta de la Ponència Tècnica d’Artesania i agrair-li els serveis prestats.
2.- Disposar el cessament de la Sra. Catalina Mir Ferrer com a secretària
de la Ponència Tècnica d’Artesania i agrair-li els serveis prestats.
3.- Nomenar al Sr. Miguel Barceló Llompart, secretari tècnic de la
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, com a president de la Ponència
Tècnica d’Artesania.
4.- Nomenar a la Sra. Serafina Munar Gregorio, TAG de la Direcció
Insular de Cultura i Patrimoni de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i
Esports, com a secretària de la Ponència Tècnica d’Artesania.
5.- Comunicar-ho a les persones interessades i al Servei d’Artesania del
Consell Insular de Mallorca.’
Palma, 17 de febrer de 2012
El secretari general
Jeroni M. Mas Rigo

—o—
Num. 3529
Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es
regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament
en data 9 de febrer de 2012.
Els articles 70.17 i 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, redactats conforme a la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga als consells insulars, com a competència pròpia, la regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, a més de tenir-ne la potestat reglamentària.
El 27 d’abril de 2006 es va promulgar la Llei 6/2006 balear de caça i pesca
fluvial. És necessari desenvolupar la Llei amb aquest reglament, ja que així ho
confirmen el temps transcorregut i la necessitat d’aclarir alguns dels articles que
ho requereixen, quant a la interpretació, per acomplir-ne la previsió de desenvolupament reglamentari d’alguns aspectes.
Aquest Reglament s’estructura en tres títols:
- El títol I recull les disposicions generals.
- El títol II regula l’Ordre general de vedes.
- El títol III regula els recursos cinegètics de l’illa de Mallorca.
Efectivament, de conformitat amb l’article 27 de la Llei 6/2006, de 12
d’abril, balear de caça i pesca fluvial, que fa referència a l’Ordre general i a la
Resolució anual de vedes, l’administració competent en matèria de caça ha d’aprovar l’Ordre general de vedes, en virtut de la qual s’han de determinar els
aprofitaments cinegètics, les limitacions generals en benefici de la fauna i les
mesures preventives de control aplicables a la caça. Així, l’aplicació de l’Ordre
de vedes es farà efectiva anualment amb una resolució del departament de Medi
Ambient que determina, com a mínim, els períodes i els dies hàbils de caça per
a les diferents espècies de les Illes Balears, i les distintes modalitats de caça. Pot
fixar igualment el nombre màxim de captures permeses per caçador i dia o per
temporada.
L’article 62.3.a de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, concreta els procediments de caça o captura prohibits en tot
el territori de l’Estat, pel seu caràcter massiu i no selectiu. A Mallorca, l’arrelament fort de la caça del tord en la modalitat de coll, unit a la tendència de l’espècie per cercar els passos o colls en els moviments diaris, des de les colgades
fins a les àrees d’alimentació i a l’invers, necessita una regulació específica d’aquesta modalitat de caça tradicional. En especial, cal actualitzar el Decret
27/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord amb el sistema tradicional de coll. Per això cal fer palès que, pel seu principi i per les condicions
d’ús, és un mètode de caça selectiu i no massiu, que no es pot assimilar a la
categoria de xarxes prohibides per la normativa comunitària i estatal bàsica per
raons de massivitat i no selectivitat. En conseqüència, la Llei 6/2006 balear de
caça i pesca fluvial el reconeix expressament com a mètode tradicional selectiu
i no massiu, dotat de peculiaritats locals, que s’ha de tractar amb un reglament
que ofereixi una regulació i una protecció administrativa especial.
La caça de cabres és una pràctica ancestral, atès que a Mallorca existeix
la modalitat tradicional de caça amb cans i llaç, que és exclusiva d’aquest indret
geogràfic. Les particularitats orogràfiques i naturals que sustenten la riquesa del
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recurs aprofitat per aquesta via han donat lloc, en temps moderns, a un moviment de caça major convencional amb les seves característiques i, per tant, molt
similar pel que fa als conceptes tècnics, econòmics, ecològics i esportius a la
caça major amb rifle que es practica arreu del món. Ara bé, la popularització
recent d’aquesta pràctica troba mancances comparatives respecte d’altres
comunitats i països, atès el bagatge històric escàs i, en conseqüència, la implantació escassa d’estructures administratives i de gestió desenvolupades específicament per atendre les necessitats de la caça major i per donar-li resposta. En
combinació amb la problemàtica específica de les poblacions caprines, que es
basa en la superpoblació, perquè algunes races domèstiques passen a ser ferals,
i que té un origen també recent, resulta indispensable desenvolupar vies de gestió i d’ordenació administratives i ambientals que posin la nostra illa al dia, amb
procediments moderns i, alhora, adequats, per fer front a les peculiaritats diferencials del nostre entorn. L’auge que ha experimentat la caça major respon a
tres causes principals:
D’una banda, ha augmentat de manera desproporcionada el nombre de
cabres ferals en els ecosistemes naturals, que ja no forneixen d’un recurs de
caça, sinó que creen la necessitat d’efectuar caça selectiva, per tal d’evitar
danys.
D’una altra banda, s’han detectat poblacions fragmentades de cabra salvatge mallorquina, ancestralment coneguda com a fina, que, segons estudis
recents, presenta un interès faunístic i ecològic ja reconegut per la Unió
Europea, que s’incrementa pel fet de ser exclusiva de l’illa de Mallorca i que
esportivament es considera, internacionalment, un trofeu homologable de primer nivell.
Finalment, s’ha produït un auge esportiu de la modalitat de caça major,
que s’associa a l’orografia de muntanya idònia i als interessos econòmics que
deriven de l’homologació del trofeu de la cabra salvatge mallorquina, per mitjà,
directament, del lloguer de la cacera o, indirectament, del turisme cinegètic,
amb les particularitats favorables de rendibilitat econòmica, desestacionalització i contribució al desenvolupament rural autosustentable.
D’altra banda, el Decret 91/2006, de 27 d’octubre, de regulació de poblacions caprines, d’ordenació de l’aprofitament cinegètic de la cabra salvatge
mallorquina i de modificació dels plans tècnics, en l’article 13, estableix que, en
aquells casos en què l’aprofitament de la caça major tengui un caràcter comercial o quan se’n derivin esdeveniments de caràcter públic, l’administració competent en matèria de caça pot exigir la presència d’un guia de caça major que
dirigeixi la cacera. L’acreditació com a guia de caça major l’atorga
l’Administració, a les persones interessades que ho sol·licitin, per la qual cosa
ha de valorar, com a mínim, aspectes relatius a formació específica, coneixements de primers auxilis, experiència i altres garanties o requisits de formació
que es considerin escaients. Igualment, les persones interessades han de tenir la
documentació preceptiva per a la caça major. Per desenvolupar el procediment
que acredita el guia de caça major, a partir de les premisses esmentades,
l’Administració pot efectuar convocatòries de proves i exàmens.
L’article 19 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, preveu la caça
en els terrenys de règim cinegètic d’aprofitament comú, popularment coneguts
com a lliures, que estan gestionats amb un pla tècnic, que s’ha de tramitar i aprovar segons el que disposa l’article 25 d’aquesta Llei. La disposició transitòria
novena estableix que mantenen la vigència normativa aquelles disposicions
reglamentàries que regulen matèries objecte d’aquesta Llei i no s’hi oposen,
expressament i entre altres 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. No obstant
això, el Decret no preveu els plans tècnics dels terrenys lliures, per la qual cosa
aquest Reglament supleix el buit que existeix en aquesta matèria. Efectivament,
s’estableixen els plans marc com a instruments d’ordenament de la caça en els
terrenys lliures, per comarques.
Per una altra banda, aquest Reglament, en desenvolupament del que preveuen els articles 32.2, 33, 73.4 i 74.2 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca
fluvial, fixa mitjans o procediments prohibits de caça, pel seu caràcter massiu o
no selectiu, i estableix les normes de senyalització dels terrenys cinegètics, d’acord amb l’article 74.8 d’aquesta Llei.
Alhora, l’article 56.3 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial desenvolupa reglamentàriament els termes que es refereixen a la formació específica per habilitar, en funcions de vigilància, inspecció i control de l’activitat
cinegètica, personal funcionari del Consell de Mallorca diferent dels agents de
Medi Ambient i personal funcionari dels ajuntaments. L’article 57 desenvolupa
reglamentàriament les proves d’aptitud, nomenament i acreditació dels zeladors
privats i zeladors federatius de caça.
Igualment, la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial desenvolupa regla-
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mentàriament la composició i el règim de funcionament del Consell de Caça de
Mallorca, mentre que en la disposició transitòria primera manté la vigència del
Decret 95/2002, de 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de Caça i
els consells insulars de caça, i del 65/2005, de 10 de juny, que el modifica.
Després d’una sèrie d’anys de vigència de la Llei, i a causa especialment de l’escenari competencial nou en matèria de caça, es recomana actualitzar la normativa específica reguladora del Consell de Caça de Mallorca.
Finalment, l’article 7 j del Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol) atribueix al
Departament de Medi Ambient les competències de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics.
Per això, el Consell de Mallorca, després d’escoltar el Consell de Caça de
Mallorca, d’acord amb els articles 70.17 i 72 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu, aprova el Reglament següent:
REGLAMENT
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament s’aplica a tot el territori de Mallorca.
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Podencs autòctons: agrupació racial pròpia de les Illes Balears emprada
per a la caça del conill a barres.
Reclam mecànic: qualsevol tipus de dispositiu per a l’atracció d’espècies
cinegètiques, capaç de tenir un funcionament autònom independent de l’acció
humana, que es basa en mecanismes d’aprofitament de l’energia mecànica.
Repoblació: alliberament controlat d’espècies cinegètiques per reforçar
les poblacions locals i que es poden caçar posteriorment, quan s’han reproduït
i/o s’han adaptat al medi natural.
Terreny lliure: terreny cinegètic que està gestionat i és d’aprofitament
comú.
Zona humida: qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació natural sigui la pròpia.
Article 3. Llicències de caça
El Departament de Medi Ambient expedirà les llicències de caça de les
persones residents a Mallorca.
Els caçadors no residents a les Illes Balears que no tinguin el reconeixement d’aptitud preceptiu per obtenir la llicència de caça, poden obtenir del
Departament de Medi Ambient una llicència temporal de caça per a períodes
d’un mes, si prèviament han acreditat que tenen el document que els habilita per
caçar en el seu lloc de residència.

Article 2. Definicions i aclariments terminològics
Aguait: procediment de caça consistent a esperar en un lloc fix la presència de les peces de caça, perquè n’és un lloc de pas, d’alimentació o de descans.

Totes les llicències de caça expedides pel Departament de Medi Ambient
del Consell Insular de Mallorca valdran en tot el territori autonòmic.
Article 4. Modalitats i mètodes de captura permesos

Amollada: alliberament de peces de caça per a la captura a curt termini.
Animal feral: animal domèstic, predomèstic o amb dependència antròpica
que colonitza els ambients naturals gràcies als humans i s’hi adapta i en desenvolupa el seu cicle vital amb independència d’aquests, inclosos els animals
assilvestrats.
Arruix: procediment de caça consistent a forçar els animals a aproximarse als punts d’espera dels caçadors. En el cas de les aus, equival al terme castellà ‘ojeo’.
Caça a coll: procediment tradicional de caça consistent a usar els filats de
coll, amb teles entre dues canyes, sostingudes i accionades pel caçador per capturar tords i estornells.
Caça sembrada: col·locació o alliberament controlat de peces d’espècies
cinegètiques provinent de granges, a terrenys cinegètics o a zones que hi estan
delimitades, per caçar-les de forma immediata (in situ), amb ca de mostra i/o
arma de foc, aus de falconeria, arc o altres modalitats adients.
Ca de caça: varietat de podenc autòcton tradicional de Mallorca, especialitzat en la caça del conill a barres.
Edifici agrari o ramader en ús: aquell en el qual hi ha persones o bestiar
durant la pràctica de la caça.
Esbart: grup de tres o més aus que desenvolupen una activitat de forma
conjunta.
Espècie cinegètica: espècie que segons la normativa vigent pot ser declarada caçable.
Espècie caçable: espècie que la Resolució anual de vedes preveu que es
pot caçar.
Espècie pròpia: espècie autòctona o introduïda en temps remots, i que
forma part dels actuals ecosistemes naturals insulars.
Lloc fix: aquell des del qual un mateix caçador dispara més de 10 tirs
seguits, o en el qual hi roman a l’espera més de 15 min. Aquests punts no poden
estar situats a menys de 100 m dels habitatges, ni de colls per a la caça de tords
durant el període hàbil.
Modalitat tradicional: procediment de caça utilitzat a l’illa de Mallorca,
documentat abans de la meitat del segle xx i usat sense interrupció.

Les modalitats de caça o mètodes de captura permesos són els que preveu
aquest Reglament.
TÍTOL II
ORDRE GENERAL DE VEDES
Article 5. Caça major
La caça major s’ha de regir per les regles següents:
a) La cabra salvatge mallorquina, popularment coneguda com a fina,
només es pot caçar en els vedats de caça major que tenguin la certificació de
qualitat de caça major, expedida segons la normativa vigent en cada moment.
Amb caràcter general, es podrà caçar amb rifle, escopeta carregada amb bala,
cans i llaç i arc en aquest tipus de terrenys. Cada exemplar de cabra salvatge
mallorquina abatut s’ha d’identificar, amb el precinte indicatiu de l’origen, el
sexe i l’edat, que l’Administració lliura als vedats autoritzats. La Resolució
anual de vedes ha d’establir el procediment d’ús i de control dels precintes.
b) A la resta de varietats caprines assilvestrades s’hi aplicarà el que preveu aquest reglament i es podrà caçar d’acord amb la Resolució anual de vedes.
c) A les vies d’accés dels vedats de caça major o de les Unions de Vedats
de Caça Major, s’hi han de col·locar, a més dels rètols indicadors de vedat privat de caça, uns altres que assenyalin la condició de vedat de caça major.
Aquests s’han d’ajustar al model que figura en l’Annex I d’aquest Reglament.
d) La Resolució anual de vedes ha d’establir les modalitats, els tipus d’armes i municions i els elements auxiliars per a cada tipus de terreny cinegètic.
e) La captura amb cans i llaços de cabres que no sigui de cabres salvatges
mallorquines requereix tenir la llicència de caça, el permís del titular si es tracta d’un vedat o de les Unions de Vedats de Caça Major, o del propietari en els
altres casos.
f) En els terrenys lliures únicament es pot capturar la cabra que no sigui
salvatge mallorquina, i, exclusivament, amb la modalitat de cans i llaç.
g) La caça amb arc requereix tenir la documentació específica que habiliti l’ús de l’arc, una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els risc de
danys a persones durant aquesta pràctica i tenir una autorització expressa per a
aquesta modalitat, expedida pel titular del vedat. S’han d’usar arcs recorbats,
rectes o de politges, amb una potència no superior a la fixada per la Resolució
anual de vedes, fletxes de caça i puntes de caça major. No s’han d’utilitzar ni
portar durant la caça les puntes field i d’arpó. Cada fletxa i arc s’ha d’identificar amb el document nacional d’identitat o passaport del caçador.
h) S’estarà obligat a declarar el nom del vedat i les dates aproximades de
caça per a tots els caçadors no residents a Mallorca, sol·licitants de la llicència
de caça.
Article 6. Caça menor
La caça menor s’ha de regir per les regles següents:
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6.1 Normes generals
La Resolució anual de vedes autoritza les modalitats següents:
a) Modalitats amb escopeta
- caça de conill a l’aguait amb escopeta
- caça amb escopeta, o amb escopeta i cans
- caça en arruix de perdiu, faisà, coll verd i colom
- caça de conill amb fura
- caça d’aus aquàtiques amb escopeta, amb les particularitats pròpies
- caça de perdiu amb reclam mascle i escopeta
- caça sembrada
- caça del tord amb reclam bucal a barraca
b) Modalitats sense armes de foc
- caça amb aus de falconeria
- caça de conills amb cans de caça o podencs autòctons
- caça amb cans llebrers
- caça amb cans
- caça de tord a coll
- caça de conill amb fura
- caça amb arc
- caça sembrada
- caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues
c) Altres modalitats que es poden autoritzar d’acord amb la normativa sectorial vigent i amb allò que preveu l’article 4 del Reglament.
d) Les modalitats autoritzades es poden combinar amb l’ús de cimbells,
dispositius, procediments o mitjans auxiliars, quan no estiguin prohibits, excepte en el cas de les modalitats tradicionals quan la combinació impliqui la pèrdua
o l’alteració de les característiques pròpies.
6.2 Normes específiques
a) En el període hàbil de caça del conill a l’aguait amb escopeta, el caçador ha de romandre a l’espera de la peça en un lloc fix. Durant els desplaçaments
en la zona de caça, el caçador ha de transitar amb l’escopeta enfundada.
b) No s’ha de caçar la cega a l’aguait ni a l’espera.
c) No s’ha de tirar als esbarts de perdiu a terra.
d) No s’han de caçar aus migratòries durant el període de migració prenupcial.
Article 7. Modalitats tradicionals de caça menor
7.1 Caça de perdiu amb reclam mascle i escopeta
Està subjecte a les limitacions següents:
a) Amb caràcter general, es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta únicament als vedats.
b) No s’ha de caçar amb reclam de perdiu femella, ni tampoc amb magnetòfons, ni reclams mecànics.
c) No s’ha de treure el reclam els dies no hàbils, en terrenys cinegètics, a
més de 25 m de la casa on el reclam romangui.
d) Es pot autoritzar com a màxim sis setmanes anuals, que no han de coincidir amb el període reproductiu de l’espècie.
7.2 Caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues
a) La Resolució anual de vedes, si les condicions naturals del territori i la
fauna no aconsellen el contrari, podrà concretar un nombre limitat d’autoritzacions, en funció de l’estat poblacional de la perdiu roja. Aquestes autoritzacions
seran nominals e intransferibles, per a la caça de la perdiu amb reclam i bagues.
b) Les autoritzacions seran expedides d’acord amb el que preveu l’article
39 de la Llei 6/2006 Balear de caça i pesca fluvial, per a les motivacions previstes en els seu apartat f).
c) Serà necessari que es tengui l’autorització del titular del vedat, expressa i escrita, per a aquesta pràctica cinegètica.
d) Les limitacions que en caràcter general estableixi aquesta reglament per
a la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta, ho seran també d’aplicació
per a aquesta modalitat.
e) En cap cas es podran comercialitzar les perdius capturades.
f) La Resolució anual de vedes establirà el tipus, nombre i altres limitacions que siguin adients referents a la tipologia de les bagues, estris i condicions
d’ús.
7.3 Caça de tord a coll
S’autoritza la captura de les espècies de tords que determina la Resolució
anual de vedes, així com la captura de l’estornell comú, amb el sistema tradi-
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cional de caça a coll, pel seu caràcter selectiu i no massiu.
Està subjecte a les limitacions següents:
a) Per a aquesta modalitat de caça, a més de la corresponent llicència, s’ha
de tenir un permís específic, personal i intransferible.
b) Les canyes de subjecció dels filats han de tenir una longitud màxima de
7,5 metres, sempre que les teles no superin els 6 metres.
c) Els filats, per poder utilitzar-se, s’han d’identificar amb un precinte oficial.
d) La Resolució anual de vedes ha de fixar l’antelació màxima, a l’inici de
la temporada de caça, en què els filats poden estar als colls, i el període màxim,
posterior al tancament de la temporada de caça, en què els filats s’han de retirar.
e) Per a la pràctica d’aquesta modalitat, el caçador ha de sostenir els filats
en tot moment, i quan percebi la proximitat de l’ocell, abatre’ls pivotant al voltant de les canyes, de manera que l’ocell quedi atrapat viu i que es pugui alliberar a l’acte en cas que per error d’apreciació sigui una espècie eventual diferent
al tord caçable o a l’estornell comú.
f) La Resolució anual de vedes ha de fixar el període de sol·licitud de l’autorització de caça amb filats.
g) Una vegada acabada la temporada de caça amb filats, s’han de presentar, abans de la data que s’estableixi en la Resolució anual de vedes, els impresos de captures complimentats, que han de llistar el nombre de captures per dia,
per lloc i per caçador autoritzat.
h) El nombre màxim d’autoritzacions de caça a coll anuals que es concedeixen depèn de l’estat de les poblacions, del calendari hàbil, del màxim de captures per caçador i dia i d’altres factors establerts a la Resolució anual de vedes.
En cap cas s’ha de posar en perill l’estat de conservació favorable de l’espècie.
7.4 Caça de conills amb cans de caça o podencs autòctons
Està subjecte a les limitacions següents:
a) La Resolució anual de vedes ha de fixar el nombre màxim de caçadors
i de cans per guarda.
b) No es poden ajuntar guardes per caçar.
7.5 Caça de conill amb fura
Està subjecte a les limitacions següents:
a) Es permet la caça de conill amb fura en els vedats de caça sempre que
es tengui l’autorització del titular del vedat, expressa i escrita, per a aquesta
pràctica cinegètica.
b) Els complements que pot autoritzar la Resolució anual de vedes per a
la caça amb fura són: escopetes, cans, aus de falconeria i arcs.
c) Sense perjudicar el que estableix la Resolució anual de vedes, es pot
autoritzar, per a la prevenció de danys a l’agricultura degudament acreditats,
l’ús de la fura en tot tipus de terreny, en qualsevol moment de l’any, amb la
sol·licitud prèvia del:
1. Propietari, en cas de finques no constituïdes en vedat;
2. Propietari, amb el vist i plau del titular del vedat, quan siguin danys dins
una finca que forma part d’un vedat;
3. Titular del vedat, si hi ha danys generalitzats.
7.6 Caça amb aus de falconeria
Està subjecte a les limitacions següents:
a) L’au ha d’estar documentada amb la credencial de falconeria o document assimilable expedit per l’administració autonòmica.
b) Durant tot l’any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb peces de
caça sembrada; cal tenir l’autorització del titular del vedat o, en els terrenys de
règim cinegètic comú, l’autorització de la persona propietària.
c) Les aus de falconeria que pertanyen a espècies exòtiques han de volar
amb un transmissor que en permeti la localització en tot moment.
Article 8. Altres modalitats de caça menor
8.1 Caça d’aus aquàtiques
La modalitat de caça d’ànneres i d’aus aquàtiques caçables es pot desenvolupar a torrents, zones inundades, zones de pas o d’alimentació, zones humides on l’activitat no estigui restringida per raons de conservació i, en general, a
tots els indrets on la caça s’hi pugui practicar d’acord amb les limitacions de
caràcter general establertes i les específiques següents:
a) Es poden usar cimbells tradicionals de fusta, plàstic o d’altres materials
adients per a la seva funció, col·locats per atreure les ànneres durant la cacera,
així com reclams vius no mutilats ni cegats, i reclams bucals i manuals.
b) Són procediments prohibits:
- L’ús de reclams mecànics, elèctrics o electrònics.
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- El fet de deixar en el camp cimbells o reclams abans o després de l’acció de caça.
- L’ús de munició de plom en els casos previstos en l’article 15 a del
Reglament.
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lents, pel que fa a la ubicació dels tiradors en llocs fixos disposats en estructura
de canxa de tir, requereixen, quan es realitzen en terrenys cinegètic, l’autorització de l’autoritat competent en matèria de camps de tir.
Art. 12 Activitats cinegètiques a centres d’ús públic

8.2 Caça amb arc
La caça menor amb arc es pot practicar en vedats tenint en compte les condicions establertes de caràcter general i subjecte a les limitacions següents:
a) Tenir la targeta T2 o el document assimilable d’altres països, en el cas
de caçadors estrangers.
b) Tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs de
danys a persones durant aquesta pràctica.
c) Tenir l’autorització expressa expedida pel titular del vedat per a la pràctica d’aquesta modalitat.
d) S’han d’usar arcs recorbats i de politges, la potencia l’ha de fixar la
Resolució anual de vedes.
e) S’han d’usar fletxes de caça i puntes d’impacte, de tall i d’arrossegada.
No s’han d’usar, ni s’han de tenir durant la cacera, puntes field i d’arpó.
f) El tipus de fletxa per a la caça al vol ha de ser el flu flu.
g) Cada fletxa i arc ha d’anar identificat amb el document nacional de
identitat o el passaport del caçador.
Article 9. Limitacions per raons ambientals
9.1 Es prohibeix practicar qualsevol tipus de caça a tots els illots i en el
vessant marí dels penya-segats costaners de Mallorca. Amb una autorització
especial prèvia del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, es
pot caçar el conill, la gavina (Larus michahellis) i altres espècies per raons de
control poblacional.
9.2. Per caçar en espais naturals protegits s’han de seguir les indicacions
de la normativa corresponent i del règim jurídic que s’hi aplica.
Article 10. Ensinistrament de cans
10.1 Es faculta el departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
per autoritzar camps d’ensinistrament de cans d’un màxim de 8 ha de superfície, en vedats de més de 300 ha i en els vedats de societats de caçadors i clubs
esportius, per fer activitats i pràctiques esportives de caça.
10.2 Els camps d’ensinistrament de cans han de senyalitzar-se perimetralment cada 50 m, amb les plaques identificatives que figuren en l’Annex I, que
s’han de col·locar de forma equivalent a les plaques de segon ordre dels vedats.
10.3 Es poden autoritzar 500 peces de caça sembrada, com a màxim,
anuals per camp, entre perdiu, faisà, guàtlera o conill, provinents de cria en captivitat i amb la guia sanitària corresponent. S’han de notificar les espècies, dates
i quantitats de cada amollada al departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, quan finalitzi la temporada de caça menor, juntament amb el resum
anual de captures del vedat. Aquestes peces no computen dins les autoritzades
segons el pla tècnic del vedat.
10.4 L’autorització del camp d’ensinistrament roman vigent mentre ho
sigui el pla tècnic del vedat i està condicionada al pagament de la taxa anual
corresponent.
10.5 El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot autoritzar camps d’ensinistrament dedicats al foment de races de cans, modalitats,
competicions oficials, preparació d’aquestes competicions i activitats formatives en altres terrenys, àrees i centres de caràcter públic de superfície diferent,
sotmesos a condicions diferenciades de les establertes en els apartats anteriors,
en funció dels objectius i de les característiques específiques que tinguin.
10.6 En temps de veda, durant el recorregut per accedir al camp d’ensinistrament, els cans han d’anar fermats.
Article 11. Proves i campionats de caça
Els campionats oficials de caça i les proves morfològiques i funcionals
amb cans, en el medi natural a qualsevol època de l’any, estan subjectes a l’autorització del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, sense perjudici d’altres autoritzacions concurrents. Els campionats de caça i proves oficials hauran d’anar avalades per a la federació corresponent.
A més, les modalitats esportives de recorregut de caça, Compak Sporting,
tir al colomí, tir a la guàtlera amb braç mecànic, tir al plat i d’altres d’equiva-

El Consell de Mallorca, sense perjudici de les autoritzacions concurrents
pertinents, podrà autoritzar a centres o espais d’ús públic la pràctica de la caça
o la realització d’activitats cinegètiques esportives, formatives o educatives,
foment de bones pràctiques o implantació de pràctiques alternatives, amb l’objecte d’implementar millores en relació a una gestió cinegètica sostenible.
Les activitats de l’apartat anterior que estiguin incloses en el Pla d’usos
del centre o espai d’ús públic aprovat a la Resolució Anual de Vedes, restaran
autoritzades de manera automàtica amb la presentació de la sol·licitud del servei, on s’haurà de fer constar:
i. Declaració de coneixença de les normes d’ús, així com de la normativa
que fos d’aplicació a la pràctica o activitat.
ii. Assumpció de les responsabilitats derivades de l’activitat a realitzar.
iii. Declaració d’estar en possessió d’una assegurança quan sigui legalment exigible, de tota la documentació legal preceptiva i d’altres autoritzacions
concurrents, si s’escau.
iv. Quan es tracti d’una prova o campionat oficial, si n’és el cas, justificació de la federació esportiva corresponent
L’autorització automàtica es produirà sempre que en el termini de 48
hores no se notifiqui la impossibilitat de dur a terme l’activitat per ser incompatible amb altres serveis o activitats prèviament autoritzades.
Article 13. Dies amb la consideració d’hàbils i pràctiques cinegètiques
excepcionals
Són considerats dies hàbils els inclosos dins els períodes hàbils per a cada
espècie establerts a la Resolució anual de vedes, així com els dies en què s’autoritzen proves, campionats, entrenaments i altres activitats dins l’àmbit de la
pràctica cinegètica, únicament a les zones on aquestes s’autoritzin.
El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb la justificació tècnica prèvia, pot autoritzar als vedats que així ho sol·licitin, les pràctiques cinegètiques excepcionals previstes en els plans tècnics respectius.
Article 14. Alliberament d’espècies cinegètiques
a) L’alliberament d’espècies cinegètiques a l’illa de Mallorca amb la finalitat de repoblació, caça sembrada, amollades o caça en arruix, quan no estigui
previst en el pla tècnic corresponent, està condicionat per un permís d’alliberament expedit pel departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, que en
determina al manco la data o dates, les espècie i la quantitat d’exemplars.
L’Administració empra les dades que figuren en cada autorització atorgada per
fer un seguiment estadístic de l’activitat, per la qual cosa no és necessari notificar l’acte, excepte si s’alliberen menys exemplars dels autoritzats.
b) És preceptiva la guia sanitària pertinent quan els exemplars provinguin
de granges, o una autorització administrativa de l’òrgan competent a l’indret
d’origen dels animals quan provinguin del medi natural.
c) No es poden alliberar exemplars d’espècies al·lòctones.
d) Les alliberacions autoritzades en els plans tècnics corresponents, s’han
de notificar en la memòria anual del pla.
Article 15. Municions i pràctiques prohibides
Als efectes prevists a l’article 33 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca
fluvial, són municions i pràctiques prohibides:
a) Tenir i usar munició de plom durant la caça en les zones humides de
Mallorca (s’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la
vegetació natural sigui la pròpia de les zones humides).
b) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de la processionària durant la caça.
c) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats amb
perdigons per abatre cabres.
d) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir les beines dels cartutxos utilitzats.
e) Abandonar residus durant la caça, o caçar en llocs on n’hi hagi d’acumulats atribuïbles a l’activitat cinegètica.
f) Portar tres cartutxos a l’interior de les armes semiautomàtiques durant
la caça.
g) La resta d’armes, calibres i dispositius auxiliars establerts en l’article
33 apartats 1 i 3, de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, són procediments prohibits que no tenen caràcter massiu o no selectiu pel que fa a la quali-
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ficació com a infraccions greus; és lleu la qualificació dels supòsits dels punts
a) fins l’e) d’aquest article.
Article 16. Memòria anual de captures
Els titulars dels vedats de caça han de lliurar al departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca la memòria anual de captures del vedat, l’alliberament d’espècies cinegètiques, si escau, així com la resta de dades previstes per a notificació segons la normativa reguladora dels plans tècnics de caça,
abans de la data que estableix la Resolució anual de vedes.
Article 17. Notificacions
Totes les notificacions a què fa referència aquesta Ordre general, així com
les previstes en la Resolució anual de vedes, s’han de formalitzar per escrit al
departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, i s’han de registrar.
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ques en caça, nomenat pel president del Consell de Caça.
- Un representant del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA)
nomenat pel president del Consell de Caça, proposat per la Guàrdia Civil.
- Un representant de les entitats sense ànim de lucre de reconegut prestigi amb matèria ambiental, nomenat pel president del Consell de Caça, proposat
per les entitats i triat entre elles.
- Un representant de la conselleria competent en matèria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears.
TÍTOL III
REGULACIÓ DEL RECURSOS CINEGÈTICS DE L’ILLA DE
MALLORCA
CAPÍTOL I. ELS RECURSOS CINEGÈTICS
Article 22. Caça sembrada i arruixos
Queda subjecte a les limitacions i a les notificacions següents:

Article 18. Cessió de peces de caça
En cas de cedir peces de caça, s’ha de portar un document que acrediti
l’acte, en el qual constin al manco les dades següents: nom, llinatges i DNI de
les persones interessades, data, hora, vedat o terreny cinegètic, espècie i nombre
de peces que se cedeixen. Aquest document únicament és vàlid quan s’ha acabat de caçar i fora del terreny cinegètic on es pot caçar, atès que durant la caça
o dins el terreny cinegètic una vegada acabada aquesta, cada caçador pot tenir
únicament les seves peces.
Article 19. Foment de les races de cans autòctones
La Resolució anual de vedes pot establir a Mallorca mesures de foment
per a les modalitats amb cans de caça propis de les Illes Balears.
Article 20. Resolució anual de vedes
L’aplicació d’aquesta Ordre general de vedes es fa efectiva anualment
mitjançant la resolució administrativa de la persona titular del departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca que n’aplica els criteris a les circumstàncies particulars i al calendari anual. Determina, com a mínim, els períodes i
dies hàbils de caça per a les diferents espècies de l’illa de Mallorca i les distintes modalitats de caça. Pot fixar igualment el nombre de captures permeses per
caçador i dia o temporada. Aquesta Resolució anual requereix un informe tècnic i jurídic previ favorables i l’audiència prèvia del Consell de Caça de
Mallorca. S’ha de publicar en el BOIB, 15 dies hàbils abans de l’inici de l’època hàbil per caçar.
Article 21. Consell de Caça de Mallorca

A. Limitacions:
a) Els plans tècnics de caça poden preveure aquestes pràctiques, o el
departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca les pot autoritzar a petició dels titulars dels vedats amb pla tècnic de caça de regim general i especial.
Les espècies que s’utilitzen per a aquests tipus de caça són la perdiu roja, el
faisà, la guàtlera, el collverd i el colom amb exemplars provinents únicament de
granges a partir de la data establerta en la Resolució anual de vedes, i fins no
més enllà de la fi de la caça menor en general per a cada espècie.
b) En els vedats de règim intensiu s’ha de seguir el que prevegi el pla tècnic corresponent.
c) La caça sembrada es pot practicar en els camps d’ensinistrament de
cans, amb les limitacions que l’autorització del camp estableixi.
d) La caça sembrada i els arruixos estan prohibits en terrenys lliures.
e) Per a la caça sembrada dins espais naturals protegits, s’ha de seguir el
que prevegin els instruments de gestió d’aquests espais.
f) Els dies que es realitzen proves i campionats de caça sembrada, autoritzats d’acord amb el que preveu l’article 11 d’aquest Reglament, s’han de considerar dies hàbils.
B. Notificacions:
a) Si l’activitat està autoritzada en el pla tècnic de caça pertinent, se n’ha
de notificar l’execució en el marc de la memòria anual de captures.
b) Si és una activitat amb autorització administrativa, l’Administració fa
un seguiment estadístic de l’activitat, del nombre d’exemplars autoritzats, i no
cal notificar l’acte, excepte si s’alliberen menys exemplars dels autoritzats.
c) Les peces alliberades per a aquestes pràctiques no computen com a
amollades o com a repoblacions dins el corresponent pla tècnic de caça del
vedat, excepte si aquest pla les computa com a autoritzades expressament en
aquestes modalitats.

La composició del Consell de Caça de Mallorca es la següent:
Article 23. Caça comercial
President: La persona titular del departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca.
Vicepresident: La persona titular de la direcció insular de caça del Consell
de Mallorca.
Secretari: un funcionari del departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, amb veu i sense vot.
Vocals:
- El cap de Servei de Caça.
- Tres membres representants de la Federació Balear de Caça, nomenats
pel president del Consell de Caça, i proposats per la Federació:
un per caça major
un per caça menor
un per modalitats de caça que no tenguin representació específica, tradicionals i altres
- Un representant de cada una de les següents modalitats tradicionals:
caça del tord amb filats, caça del conill amb ca eivissenc, caça de la perdiu amb
reclam, caça de cabres amb llaç i falconeria. Dins cada modalitat, la representació serà exercida amb caràcter rotatori, amb periodicitat anual, per una de les
associacions legalment constituïdes amb caràcter específic d’aquella modalitat.
- Un representant de cada una de les comarques cinegètiques establerta
en l’article 25.a).
- Un membre nomenat pel president del Consell de Caça elegit entre persones de reconegut prestigi i experiència en matèria cinegètica.
- Un representant dels agents de Medi Ambient, amb funcions específi-

La caça comercial es pot realitzar en els vedats de caça d’acord amb les
limitacions establertes en aquesta Ordre i amb les previsions que figuren en el
pla tècnic de caça per a la modalitat o modalitats objecte de l’activitat comercial, sempre que el titular o el que tengui els drets cinegètics sigui una entitat
degudament autoritzada per desenvolupar l’activitat econòmica, d’acord amb la
normativa sectorial aplicable.
Article 24. Plans tècnics de caça
a) Els plans tècnics de caça no poden preveure la caça d’aus migratòries
silvestres, més enllà de les limitacions establertes a la Resolució anual de vedes.
b) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot promoure d’ofici l’aprovació o modificació, amb la col·laboració de la titularitat del
vedat, dels plans tècnics de caça dins la Xarxa Natura 2000, dels espais naturals
protegits, si és recomanable per conservar o millorar la sostenibilitat de l’aprofitament cinegètic.
c) Els titulars dels vedats de caça poden donar entrada en el departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca, anualment, el resum de la normativa interna per a la temporada de caça en qüestió, i han d’instar-ne la inclusió en
el pla tècnic corresponent i l’actualització. En aquests casos, l’incompliment
d’aquesta normativa suposa l’incompliment del pla tècnic, una infracció administrativa sancionable d’acord amb l’article 74.10 de la Llei 6/2006 balear de
caça i pesca fluvial. Per això, les autoritzacions expedides pel titular del vedat
al caçador han d’ajustar-se al contingut i format que es detalla en l’Annex II i
han de reflectir les especificacions del pla tècnic i les actualitzacions.
d) Qualsevol estructura o tancat permanent per retenir o estabular la fauna
cinegètica, dedicat a repoblació, amollada, controls sanitaris i biomètrics, marcatges o qualssevol altres actuacions relatives a la gestió cinegètica, haurà de
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comptar amb autorització del departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, tret de si es troba específicament previst i autoritzat en el Pla Tècnic
de Caça del vedat o terreny cinegètic. Els tancats o estructures de retenció no
permanents, és a dir, aquells que puguin ser retirades totalment del terreny, no
estan subjectes a autorització o a inclusió en el Pla Tècnic, amb l’excepció de
si han de retenir fauna per més de 7 dies.
Article 25. Plans marc d’ordenació cinegètica en els terrenys d’aprofitament comú (lliures) d’àmbit municipal
a) Els plans marc d’ordenació cinegètica dels terrenys lliures per a les
comarques cinegètiques o per a l’agrupació d’aquestes són els següents:
- Nord: Andratx, Calvià, Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, Esporles,
Valldemossa, Deià, Bunyola, Sóller, Fornalutx, Alaró, Lloseta, Mancor de la
Vall, Escorca, Selva, Campanet, Pollença i Alcúdia.
- Centre: Palma, Marratxí, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia, Algaida,
Consell, Sencelles, Binissalem, Costitx, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Petra,
Vilafranca de Bonany, Porreres, Sineu, Ariany, Maria de la Salut, Llubí, Inca,
Búger, sa Pobla, Muro i Santa Margalida.
- Migjorn: Llucmajor, Campos, ses Salines, Santanyí i Felanitx.
- Llevant: Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà i
Capdepera.
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forma permanent a llocs ben visibles.
b) Per reduir l’impacte visual s’han de col·locar el mínim de plaques, d’acord amb els criteris següents:
a. Els senyals de primer ordre s’han de col·locar a les vies d’accés del
terreny on interceptin el perímetre extern, o intern en el cas d’enclavats, de
forma que siguin visibles per als vehicles i/o persones en el sentit d’entrada.
b. Els senyals de segon ordre s’han de disposar entre els senyals de primer
ordre, al llarg del perímetre extern i intern, i han de ser visibles, s’ha de poder
veure un senyal des d’allà on hi ha l’altre, o amb distàncies màximes de 100 m
quan no es puguin veure.
c) Els terrenys lliures queden senyalitzats per defecte, d’acord amb la delimitació perimetral dels vedats veïnats.
d) La cartografia digital oficial de terrenys cinegètics publicada pel departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca que marca els límits que figuren en els expedients dels vedats, així com la dels terrenys lliures, preval per
sobre la senyalització de camp, a tots els efectes.
e) Els titulars dels vedats de caça i dels refugis de fauna han de mantenir
actualitzada la senyalització dels terrenys, d’acord amb l’expedient corresponent i amb la cartografia digital oficial feta pública.
CAPÍTOL III. LA VIGILÀNCIA CINEGÈTICA
Article 28. Autoritats competents i acreditació

b) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de generar i actualitzar d’ofici la cartografia dels terrenys lliures de cada àmbit municipal sobre la qual s’estableix el pla marc, i hi ha de garantir l’accés a aquesta
informació als ajuntaments i als caçadors. El departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca pot excloure les zones inhàbils que consideri oportunes per
raons de seguretat o coherència d’ordenació i d’aprofitament cinegètic.
c) El contingut mínim del pla marc, aplicat comarcalment per mitjà de la
Resolució anual de vedes, és el següent:
1. espècies cinegètiques
2. calendari de caça
3. dies hàbils
4. limitacions horàries, si escau
5. límit màxim de captures
6. modalitats de caça
d) El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de vigilar
l’activitat cinegètica, ha de fer un seguiment i ha de dur la gestió administrativa i d’aplicació del pla. Tot i això, pot cedir la gestió cinegètica dels terrenys a
l’ajuntament o a la societat de caçadors local amb l’informe favorable de l’ajuntament, prèvia petició de la societat de caçadors local interessada. Les actuacions de gestió que es desenvolupen sobre el territori, com ara repoblacions,
col·locació de gàbies trampa per al control de depredadors antròpics, col·locació d’abeuradors i menjadors entre altres, han de comptar amb les autoritzacions
de l’entitat promotora i amb el permís exprés del propietari del terreny.
e) Els plans marc prevists en aquest article han de respectar els plans tècnics vigents degudament aprovats pel Departament de Medi Ambient, de conformitat amb el que preveu l’article 19.1 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca
fluvial.
f) Els ajuntaments que es vulguin acollir al pla marc ho han de notificar
de forma fefaent al departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Si
no ho fan, queden com a zones inhàbils de caça.

La funció de vigilància, inspecció i control de l’activitat cinegètica de
Mallorca correspon al departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca,
mitjançant el personal que tengui atribuïdes aquestes funcions, sense perjudici
de les competències del personal d’altres administracions públiques i del personal de les forces i cossos de seguretat.
A. Requisits i proves per a l’acreditació:
D’acord amb el que preveu l’article 56.3 de la Llei 6/2006 balear de caça
i pesca fluvial, el departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot
habilitar i, per tant, adquirir la condició d’agent de l’autoritat, personal funcionari propi i/o dels ajuntaments, amb l’acreditació prèvia de la formació específica i dels requisits següents:
1. Ser major d’edat.
2. Ostentar la condició de funcionari del Consell de Mallorca o d’un ajuntament de Mallorca. En aquest darrer cas l’acreditació habilita en el terme municipal corresponent l’exercici de les funcions de vigilància, inspecció i control.
3. Aportar un certificat mèdic coincident o assimilable al requerit per posseir el permís d’armes, o acreditar la possessió del permís.
4. Superar les proves selectives següents i obtenir un mínim de 5 punts
sobre 10. Els continguts han de versar sobre el temari de l’Annex III.
a. Examen teòric. Test de 30 preguntes amb 3 respostes alternatives,
només n’hi ha 1 de vàlida. S’ha d’haver respost correctament un mínim de 18
preguntes per considerar la prova superada. Màxim 4 punts.
b. Casos pràctics. La Comissió Avaluadora ha de plantejar 2 casos pràctics dels quals se n’ha de respondre correctament almenys 1. Màxim 4 punts.
c. Formació específica. S’han de valorar, a raó de 0,01 punts per hora lectiva, els cursos de formació assimilables als continguts del temari de l’Annex
III, a criteri de la Comissió Avaluadora, rebuts durant els darrers 10 anys immediatament anteriors a la publicació en el BOIB de la convocatòria de les proves.
Màxim 1 punt.
d. Experiència. S’ha de valorar el currículum de cada aspirant a partir de
l’experiència prèvia en matèria de vigilància degudament acreditada, a raó de
0’03 punts per mes de feina. Màxim 1 punt.

CAPÍTOL II. LA SENYALITZACIÓ DELS TERRENYS
B. Convocatòria:
Article 26. Senyalització dels terrenys cinegètics i no cinegètics
Els terrenys cinegètics que s’han de senyalitzar són els vedats de societats
locals, vedats particulars, vedats socials, vedats públics i vedats intensius, així
com també les zones de caça controlada.
Els terrenys no cinegètics que s’han de senyalitzar són els refugis de
fauna.
Article 27. Tipus de senyals i ubicació en els terrenys cinegètics, cartografia oficial
La tipologia de senyals i la ubicació en els terrenys cinegètics i la cartografia oficial està subjecte a les prescripcions següents:
a) Els vedats de caça, les zones de caça controlada i els refugis de fauna
s’han de senyalitzar mitjançant plaques indicadores de dos tipus: de primer i de
segon ordre, segons el model que figura en l’Annex I. Han d’estar fixades de

La persona titular del departament de Medi Ambient mitjançant anunci en
el BOIB ha de convocar les proves. El termini de presentació de sol·licituds és
de 20 dies que s’han de comptar des de la publicació. Entre una convocatòria i
la següent ha de transcorre un mínim de 2 anys i un màxim de 3.
C. Comissió Avaluadora:
1. La Comissió Avaluadora és un òrgan col·legiat de caràcter administratiu i es regeix, en tot allò que no està previst en aquest Reglament, per la normativa dels òrgans col·legiats prevista a la legislació en matèria de procediment
administratiu comú.
2. La Comissió Avaluadora la presideix la persona titular de la direcció
insular de caça, i la resta d’integrants, quan no ho són pel càrrec que ocupen, han
de ser nomenats per la persona titular del departament de Medi Ambient.
3. La Comissió Avaluadora ha d’estar formada, a més de pel president, per
sis avaluadors responsables de la part teòrica i pràctica, que també han de bare-
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mar els mèrits aportats, quant a formació específica i a experiència:
1. El cap del Servei caça o funcionari en qui delegui.
2. El cap del Servei competent en matèria jurídica del departament de
Medi Ambient o funcionari en qui delegui, en qualitat de secretari.
3. Un agent de medi ambient de caça.
4. Un tècnic de reconegut prestigi en matèria cinegètica proposat per la
Federació Balear de Caça.
5. Un tècnic proposat per la Guàrdia Civil.
6. Un tècnic de reconegut prestigi proposat per la persona titular de la
direcció insular de caça.
4. Funcions de la Comissió Avaluadora:
1. Elaborar, organitzar i avaluar els exàmens.
2. Puntuar la formació i l’experiència.
3. Elaborar la llista d’aspirants que queden acreditats.
4. Redactar l’acta de tot el procediment.
D. Resolució:
La Resolució correspon a la persona titular del departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca, prèvia proposta preceptiva i vinculant de la
Comissió Avaluadora. La Resolució s’ha de publicar en el BOIB, i ha de motivar la inscripció del funcionari habilitat en un registre a aquest efecte.
El vestuari que ha de portar el personal de vigilància regulat en aquest
article es descriu en l’Annex IV.
Article 29. Zeladors de caça i habilitació
1. D’acord amb el que preveuen l’article 56.4 i 57 de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, la direcció insular de caça de Consell de Mallorca pot
habilitar com a personal col·laborador, a petició dels vedats particulars de caça,
vedats de societats locals, refugis de fauna, zones de caça controlada i de la
Federació Balear de Caça, zeladors privats de caça i zeladors federatius de caça
respectivament, així com qualsevol altre personal de vigilància de caça, amb els
requisits següents:
1. Ser major d’edat.
2. Aportar un certificat mèdic que coincideixi o sigui assimilable amb el
requerit per obtenir el permís d’armes, o acreditar que es té aquest darrer.
3. Tenir l’habilitació vigent com a guarda particular de camp, especialitat
guarda de caça, regulada a la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.
2. El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha de nomenar, inscriure en un registre i acreditar amb un document oficial els zeladors que
superin les proves, per un termini de 10 anys, sempre que perduri la condició de
guarda de camp, especialitat en caça, exigida en l’apartat 3 del punt precedent.
3. Quan s’exhaureixi el termini de 10 anys, l’habilitació es pot renovar en
les condicions que la resolució de la persona titular del departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca estableixi.
4. El document acreditatiu de zelador ha d’indicar l’entitat que en proposa l’habilitació, i n’ha de determinar la condició de privat o federatiu, així com
els terrenys dins els quals està facultat per actuar. Aquests terrenys han de ser els
dels vedats de caça, refugis de fauna o zones de caça controlada que han sol·licitat l’acreditació inicial del zelador, així com aquells altres que ho hagin sol·licitat amb posterioritat. En el cas dels zeladors federatius queden facultats per
actuar en els vedats de les societats de caçadors federades de Mallorca.
5. D’acord amb els preceptes que estableixen els punts 4 i 5 de l’article 57
de la Llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial, quan un zelador actua en
col·laboració amb l’agent de l’autoritat en matèria cinegètica, perquè així ho
requereix l’agent o el departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca,
l’àmbit d’actuació pot ser qualsevol de l’illa de Mallorca.
6. Igualment, atesa la condició de guarda de camp, especialitat en caça, els
zeladors queden subjectes a les obligacions i adscripcions jurisdiccionals i disciplinàries que estableix la normativa específica d’aquesta matèria.
7. En el cas de zeladors privats de les societats de caçadors locals, aquests
es podran anomenar en caràcter honorífic, sense ànim de lucre, per tal de dinamitzar les tasques de vigilància i gestió dins el vedat de la societat de caçadors
local. Aquests tendran la facultat d’actuar únicament dins els terrenys de la
societat de caçadors local que els hagi anomenat amb caràcter honorífic. Les
responsabilitats, a tots els efectes, que es derivin de l’actuació d’aquests zeladors recauran sobre la societat de caçadors local que hagi promogut el seu
nomenament.
CAPÍTOL IV. ELS GUIES DE CAÇA MAJOR
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1. Identificar degudament els exemplars caprins que es poden abatre, a
l’efecte esportiu o de control poblacional.
2. Emplenar els fulls de recompte d’abatiments i/o d’observació d’individus, d’acord amb els procediments establerts en cada vedat o àrea d’actuació,
així com obtenir mostres i dades biològiques i veterinàries per fer el seguiment
poblacional.
3. Vetllar per un desenvolupament de la cacera segur per als caçadors i per
a terceres persones.
4. Si escau, actuar d’ofici amb l’arma durant la cacera quan una circumstància tècnica ho faci recomanable, en el cas de la caça de descastament o imperativa, durant la caça amb una finalitat esportiva.
5. Observar el compliment de la normativa vigent en matèria de caça
durant la cacera o en les fases de preparació prèvia i posterior, i informar l’autoritat competent de qualsevol incidència.
6. Vetllar per l’esportivitat i per la bona imatge de l’activitat de caça
major.
7. Realitzar la prehomologació de trofeus: biometria de camp i prehomologació en verd.
8. Informar de l’origen legal dels individus caçats, si escau, perquè l’administració competent pugui certificar-ho.
Article 31. Requisits
Els requisits per ser guia de caça major són els següents:
1. Ser major d’edat.
2. Tenir la llicència de caça preceptiva.
3. Tenir el permís d’armes tipus D.
4. Acreditar haver seguit un curs de suport vital bàsic homologat per l’autoritat competent en matèria sanitària.
5. Superar les proves selectives descrites en l’article següent.
Article 32. Proves per obtenir l’acreditació
Per obtenir l’acreditació com a guia de caça major s’ha de superar un examen teòric sobre el temari de l’Annex V, una prova pràctica, s’han d’acreditar
hores d’assistència a cursos i conferències de continguts assimilables al temari
esmentat, i experiència prèvia en matèria de caça major. En total s’han d’obtenir 10 punts entre les puntuacions obtingudes pels 4 conceptes.
1. Examen teòric. Test de 30 preguntes amb 3 respostes alternatives,
només n’hi ha 1 de vàlida. S’ha d’haver respost correctament un mínim de 18
preguntes per considerar la prova superada. L’examen s’ha de puntuar a raó de
0,30 punts per pregunta.
2. Part pràctica:
1. Proves de tir en galeria. S’han d’agrupar a 100 m, des d’un banc de tir,
3 impactes que han de tenir, entre ells, els centres a menys de 60 mm. La distància entre el centre teòric de l’agrupació i el centre de la diana no pot ser superior a 60 mm. Es poden efectuar 3 agrupacions com a màxim per a aquest fi i,
si la persona aspirant a guia ho considera adient, es poden fer tirs de prova i
modificar el centrament del rifle entre les proves. S’han d’atorgar 2 punts per a
aquesta prova, que s’ha de superar obligatòriament.
2. Prova de camp. S’ha de fer una sessió de descastament en una finca
pública, durant la qual l’aspirant ha de guiar 2 dels membres de la Comissió
Avaluadora, esmentats en l’article 33. S’han d’obtenir almenys 2,5 punts dels 5
possibles, a raó de:
1. Fins a 0,5 punts pel reconeixement dels exemplars;
2. Fins a 0,5 punts per l’orientació i pel coneixement general del medi
físic;
3. Fins a 0,5 punts per l’ús i el maneig segur de les armes de foc i/o per
orientar el tirador en aquest sentit;
4. Fins a 0,5 punts per pautes de comportament en el medi natural, per
l’esportivitat i per l’atenció al caçador;
5. Fins a 0,5 punts pel vestuari i l’equipament;
6. Fins a 0,5 punts pels coneixements de fauna, de flora i del medi natural;
7. Fins a 2 punts per la condició física.
3. Formació específica. S’han de valorar a raó de 0,05 punts per hora lectiva els cursos de formació assimilables als continguts del temari de l’Annex V
que s’han rebut durant els darrers 10 anys precedents a la convocatòria de les
proves. L’acceptació o no acceptació d’un curs com a assimilable l’efectua la
Comissió Avaluadora que es descriu a l’article 33.

Article 30. Funcions
Els guies de caça major han de dirigir la caça major, amb els objectius
següents:

4. Experiència. S’ha de valorar el currículum de cada aspirant i s’han d’atorgar fins a 0,5 punts per l’experiència prèvia.
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Article 33. Comissió Avaluadora
1. La Comissió Avaluadora la presideix la persona titular de la direcció
insular de caça, i la resta d’integrants, quan no ho siguin per raó del càrrec, han
de ser nomenats per la persona titular del departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca:
1. Set avaluadors responsables de la part teòrica i de la prova de camp
inclosa en la part pràctica, que també han de baremar els mèrits aportats quant
a formació específica i a experiència:
1. El cap del Servei de caça o funcionari en qui delegui.
2. Una persona del departament de Medi Ambient amb funcions d’inspecció, vigilància i control.
3. El cap del Servei competent en matèria jurídica del departament de
Medi Ambient o funcionari en qui delegui, en qualitat de secretari.
4. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per
la Federació Balear de Caça.
5. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per
l’Associació de Caça Major i Conservació de la Cabra Salvatge Mallorquina
(ACAM).
6. Un tècnic de reconegut prestigi en l’àmbit de la caça major proposat per
la direcció insular de caça.
7. Un membre de la Comissió Balear de Caça Major i Homologació de
Trofeus, proposat per aquesta.
2. Dos avaluadors de les proves de tir en galeria corresponents a la part
pràctica, proposats pel club o la galeria de tir on es facin les proves.
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deixa de complir alguns dels requisits necessaris per a la concessió de l’acreditació, o quan la persona és sancionada per infracció greu o molt greu en matèria de caça.
4. El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca pot establir
condicions noves per mantenir l’acreditació. La persona competent del departament de Medi Ambient, mitjançant una resolució, pot convocar proves noves,
cursos de reciclatge o revisions de coneixements i aptituds, i també pot retirar
l’acreditació quan, mitjançant expedient administratiu, s’acrediti l’incompliment de les obligacions inherents a la condició de guia de caça major; se n’ha
de garantir el dret de defensa.
Article 37. Responsabilitats dels guies de caça major
1. És responsabilitat del guia de caça major la planificació i el desenvolupament tècnic de la cacera, en matèria de seguretat, normativa, rigor en la consecució dels objectius de gestió o esportius que motiven la cacera, i la imatge
que s’ofereix d’aquesta activitat.
2. No són responsabilitat del guia de caça major els accidents o les infraccions que es puguin produir per negligència del caçador o per desobeir les directrius establertes pel guia o per la normativa vigent.
3. El guia ha de vetllar per l‘aprofitament racional de la carn i per l’obtenció i l’adequat tractament de camp del trofeu, però no està obligat a efectuar
personalment aquesta tasca.
Article 38. Obligació de disposar d’un guia de caça major durant les caceres

2. Les funcions de la Comissió Avaluadora són:
1. Fer públics els terminis d’inscripció, elaborar la llista d’admesos i fixar
les dates de l’examen teòric i de la resta de proves.
2. Elaborar, organitzar i avaluar els exàmens i les proves.
3. Puntuar les hores de formació i l’experiència.
4. Elaborar la llista d’aspirants que queden acreditats per incorporar-se al
Registre Autonòmic de Guies de Caça Major.
5. Valorar els mèrits que aporten els guies inclosos en el Registre per mantenir l’acreditació en anys successius, segons el que preveu l’article 36.
6. Redactar l’acta de tot el procediment.
3. La Comissió Avaluadora és un òrgan col·legiat de caràcter administratiu i s’ha de regir, en tot allò que no està previst en aquest Reglament, per la normativa dels òrgans col·legiats prevista a la legislació en matèria de procediment
administratiu comú.
Article 34. Actuació dels guies de caça major
1. Cada guia de caça major pot dirigir l’actuació, com a màxim, de tres
caçadors amb arma de foc, amb la finalitat d’aprofitament cinegètic o de control
de poblacions.
2. L’àmbit d’actuació del guia queda restringit en el vedat o en la unió de
vedats on la persona que n’és titular l’hagi autoritzat. En el cas que es tracti
d’una finca o un conjunt de finques no constituïdes en vedat, l’autorització del
guia correspon a la propietat.
Article 35. Vestuari i equipaments
1. Els guies de caça major poden dur un vestuari lliure, però s’han d’identificar amb un distintiu de 10 cm d’alt al braç, de color grana amb lletres
blanques, on hi ha d’haver escrit guia de caça major. La tipografia de la lletra ha
de ser de 2 cm d’alt. Opcionalment, es pot portar l’escut de l’entitat que empara l’actuació del guia de caça major, el nom de la finca o el vedat, o altres dades
identificatives.
2. Els guies de caça major, durant la tasca, han d’anar equipats obligatòriament amb uns binocles, un telèmetre, un telèfon mòbil, una farmaciola d’emergència amb els components enumerats en l’Annex VI, material per a la preparació de la peça abatuda i/o el trofeu, i també material per a la prehomologació de trofeus i la biometria de camp. Opcionalment, es considera equipament
propi del guia de caça major un telescopi terrestre, radioemissors i radioreceptors portàtils, i un rifle dels calibres autoritzats per a la caça major a les Illes
Balears.

S’ha de disposar d’un guia de caça major durant les caceres en els casos
següents:
1. Quan les caceres es desenvolupen en finques de titularitat pública, o
sota la gestió o la responsabilitat d’administracions públiques, en absència de
personal competent en matèria de vigilància, inspecció i control o personal
col·laborador.
2. Durant tota cacera comercial, excepte quan la finalitat és exclusivament
la comercialització de la carn de cabrit. També quan la cacera implica l’ús de
precintes.
3. Quan, de la cacera, se’n deriven materials gràfics, radiofònics, televisius o en qualsevol suport amb finalitat divulgativa, informativa o comercial,
sigui quina sigui la via de difusió.
4. Quan, a criteri de l’administració competent, es donen circumstàncies
que ho fan recomanable.
Article 39. Guies de caça major amb cans i llaç
1. Hi ha d’haver un guia de caça major durant les caceres de cabres amb
cans i llaç quan es donen les mateixes circumstàncies que ho fan obligatori en
el cas de l’arma de foc.
2. Els guies de caça major que desenvolupen l’activitat únicament amb
cans i llaç no cal que tenguin la llicència d’armes de tipus D, ni han de fer la
prova pràctica de tir en galeria. Durant la prova de camp, el punt 2.2.3 de l’article 32, referent a l’arma de foc, se substitueix per la coneixença de la modalitat de caça amb cans i llaç, que s’ha de valorar fins a 2,5 punts.
3. Quan es caça amb cans i llaç el telèmetre no es considera equipament
obligatori del guia de caça major.
4. Un guia de caça major durant una cacera amb cans i llaç queda facultat
per dirigir un nombre màxim de 4 caçadors.
5. Al distintiu previst a l’article 35.1 la inscripció general guia de caça
major ha d’anar seguida de la inscripció cans i llaç, amb lletres d’1 cm d’alt, en
el mateix color blanc.
Article 40. Guies de caça major en finques públiques
1. L’article 38.1 preveu que les administracions i entitats públiques poden
disposar de guies de caça major, a partir de personal propi o aliè, que estiguin
acreditats.
2. Per a aquesta finalitat, els guies de caça major han d’acreditar haver
desenvolupat 80 h o 10 jornades, guiats o com a guia, en l’àmbit territorial
d’actuació de l’administració o entitat pública pertinent en els 5 darrers anys,
cosa que s’ha de fer constar en el Registre de Guies de Caça Major.
3. En el distintiu previst en l’article 35 hi ha de figurar explícitament l’administració o l’entitat pública sota la responsabilitat de la qual actua el guia.

Article 36. Registre de Guies de Caça Major i renovacions
Disposició addicional primera
1. Els guies de caça major que han superat les proves selectives queden
inscrits en un registre com a guies de caça major amb caràcter general, o bé com
a guies de caça major amb cans i llaç, i se’ls ha de lliurar un carnet acreditatiu
en el qual s’ha de reflectir aquesta diferenciació.
2. La vigència de l’acreditació és indefinida.
3. La pèrdua de la condició de guia de caça major es produeix quan es

Es reconeix la capacitat per exercir les funcions de guia de caça major als
agents de medi ambient, als tècnics del departament de Medi Ambient del
Consell de Mallorca sense necessitat de realitzar les proves, quan compleixen la
resta dels requisits establerts a l’article 31 i tenguin entre les seves funcions o
tasca diària, funcions similars o de qualificació superior a les de guia de caça
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major i a les persones integrants de la Comissió Avaluadora de la primera convocatòria de proves acreditatives, que han d’estar inscrites en el Registre.
Els agents de Medi Ambient, tenen inherent la condició d’agent de l’autoritat, i queden exclosos dels procediments per a l’acreditació establerts en l’article 28.
Disposició addicional segona
En l’àmbit territorial de Mallorca es modifica la redacció dels articles 5 i
6 del Decret 95/2002, de 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de
Caça i el Consell de Caça, i queden redactats de la manera següent:
‘Art.5
La presidència del Consell de Caça pot convocar, amb veu i sense vot, a
aquelles entitats o persones expertes per tractar determinats punts de l’ordre del
dia. Pot també donar audiència a entitats i a representants del col·lectiu per tractar temes específics i recollir o avaluar propostes abans que tengui lloc el
Consell de Caça.’
‘Art. 6:
El Consell de Caça s’adscriu al departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca, en qualitat d’òrgan assessor en matèria cinegètica, sense que els
informes i els dictàmens que emeti siguin vinculants.’
Disposició addicional tercera
L’adscripció de municipis a les comarques cinegètiques establertes a l’article 25.a ha de poder ser revisada i actualitzada, previ informe tècnic justificatiu, i s’ha de publicar l’actualització a la Resolució anual de vedes.
Disposició addicional quarta
El ‘Curset de Guies de Caça Major’ celebrat a l’any 2009, impartit per la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, serà
valorat conforme al punt 3 ‘Formació Específica’ de l’article 32 del present
reglament.
Disposició transitòria
S’estableix un període de set anys per a la substitució progressiva dels
senyals de primer ordre a efectes d’adaptar-los al que preveu el Reglament,
durant els quals s’admet la retolació de vedat privat de caça per als vedats
locals de caça i vedats particulars de caça, i la retolació de refugi de caça per als
refugis de fauna.
Disposició final primera. Inaplicació de normes autonòmiques.
No son aplicables a Mallorca les disposicions següents:
- L’article 8.2.c, els articles 6.b i 7.b pel que fa als arruixos de perdiu,
faisà, colom i cap blau i l’Annex 1 del 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, en
tot allò que s’oposi al Reglament.
- Decret 27/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord pel procediment tradicional de filats a coll.
Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la publicació íntegra en el BOIB.
Palma, 9 de febrer de 2012
El Secretari General del Consell de Mallorca
Jeroni.M. Mas Rigo

ANNEX I
MANUAL DE SENYALITZACIÓ.
(veure imatges fitxa 1/2009 de senyals de 1r ordre, 2n ordre i matrícula i
fitxa 3/2009 de senyals de reserva de caça, caça major i camps d’ensinistraments
de cans)

ANNEX II
Autorització per caçar en una àrea privada de caça
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-A- Número del vedat
-B- Nom del vedat
-C- Nom del titular del vedat
-D- Número de DNI del titular del vedat
-E- Nom del caçador autoritzat
-F- Número de DNI del caçador autoritzat
-G- Dates que s’autoritza caçar
-H- Espècies cinegètiques que s’hi poden caçar
-I- Número de peces per espècie i dia (com a màxim les establertes per a
cada espècie a la Resolució anual de vedes)
-J- Signatura del titular del vedat i segell en el cas que la titularitat correspongui a una societat de caçadors locals
-K- Lloc i data de l’autorització
Els apartats G, H, I es poden omplir, cada un d’ells, amb el concepte general ‘segons la Resolució anual de vedes’.

ANNEX III
Temari per a les proves d’habilitació de funcionaris del Consell de
Mallorca i dels ajuntaments com a agents de l’autoritat per a la funció de
vigilància, inspecció i control de l’activitat cinegètica de l’illa de Mallorca
1. Normativa comunitària en matèria de caça i conservació d’espècies.
Directrius comunitàries en matèria d’aprofitaments de recursos cinegètics.
2. Normativa estatal en matèria de conservació: implicacions en l’aprofitament i la gestió cinegètica.
3. Normativa autonòmica en matèria de caça.
4. Normativa autonòmica en matèria de conservació: implicacions en l’aprofitament i la gestió cinegètica.
5. Procediment administratiu en la instrucció d’expedients sancionadors.
6. Cossos i forces de seguretat competents en matèria de caça.
7. Fauna cinegètica de Mallorca I: aus.
8. Fauna cinegètica de Mallorca II: mamífers.
9. Principals espècies protegides. Espècies no cinegètiques. Espècies no
cinegètiques confusibles amb les cinegètiques. Problemàtica del verí i pautes
d’actuació.
10. Censos i tècniques de seguiment, control i maneig de la fauna.
Tractament de la fauna ferida.
11. Gestió cinegètica. Gestió integral de finques i espais de caça.
12. Sistemes d’informació geogràfica aplicats a la caça. Nivell d’usuari.
13. Organització social de la caça a Mallorca. Aspectes competencials.
Confluència d’usos al camp.
14. Modalitats de caça de Mallorca.
15. Elements auxiliars per a la caça. Cans. Fures. Aus de falconeria.
Situació administrativa.

ANNEX IV
Vestuari i identificacó dels agents de Medi Ambient, funcionaris habilitats
per a funcions de vigilància, inspecció i control de l’activitat cinegètica a
l’illa de Mallorca, i zeladors privats i federatius de caça
1. Vestimenta
Color verd.
2. Identificació
1. Agents de Medi Ambient
A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la identificació
del cos o la condició d’agent de Medi Ambient. A la part inferior, hi ha d’haver
l’escut del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb la
paraula caça inscrita en lletres no inferiors a un 20 % de l’alçada del requadre i
amb majúscules.
A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de
Medi Ambient.
2. Funcionaris habilitats del Consell de Mallorca
A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició d’agent de l’autoritat cinegètica. A la part inferior, hi ha d’haver l’escut del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb la paraula caça inscrita
en lletres no inferiors a un 20 % de l’alçada del requadre i amb majúscules.
A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de
l’autoritat cinegètica.
3. Funcionaris habilitats dels ajuntaments de Mallorca
A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició d’agent de l’autoritat cinegètica. A la part inferior, hi han de dur l’escut de
l’Ajuntament, amb la paraula caça inscrita en lletres no inferiors a un 20 % de
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l’alçada del requadre i amb majúscules.
A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número d’agent de
l’autoritat cinegètica.
4. Zeladors federatius de caça
A l’espatlla, a la part superior, han de dur en un requadre la condició de
zelador federatiu de caça. A la part inferior, hi han de portar l’escut de la
Federació Balear de Caça.
A l’altra espatlla, hi han de dur l’escut de guarda particular de camp, en
l’especialitat de caça.
A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número de zelador.
5. Zeladors privats de caça
A l’espatlla, en un requadre, han de dur a la part superior la condició de
zelador de caça. A la part inferior han de dur escrit amb lletres el nom del vedat,
refugi de caça o zona de caça controlada on estiguin facultats per actuar. En el
cas dels vedats de caça, a més, hi ha d’haver la matrícula.
A l’altra espatlla, hi han de portar l’escut de guarda particular de camp, en
l’especialitat de caça.
A la pitrera han de portar una placa metàl·lica amb el número de zelador.

ANNEX V
Temari per a les proves de guia de caça major
1. Cabra salvatge mallorquina: origen, morfologia, genètica i ecologia.
Caràcters selectius i indicadors d’hibridació. Problemàtica actual de conservació.
2. Masses forestals de Mallorca: riscos i estat de conservació actual.
Incendis, erosió. Problemàtica de la superpoblació de cabres. Repoblacions
forestals.
3. Gestió de caça major. Dinàmica poblacional. Seguiment i estimes
poblacionals. Plans tècnics de caça major i certificació de qualitat de la caça
major.
4. Armes i municions. Tipus de rifles, calibres i cartutxos. Puntes. Nocions
bàsiques de balística interior, balística exterior i balística d’efectes. Nocions
bàsiques per carregar manualment els cartutxos. Generalitats sobre equipaments
òptics per a la caça major: visor, telèmetre, binocles, telescopi terrestre.
Centrament d’un rifle. Neteja i conservació de l’arma. Equipament de caça
major i accessoris. Mesures de seguretat en l’ús de l’arma de caça major.
5. Tècniques i procediments de caça selectiva i de descastament.
Objectius. Equipament. Criteris. Reconeixement dels exemplars. Mesures de
seguretat. Tractament i aprofitament de la carn.
6. Homologació del trofeu. Organismes competents. Prehomologació i
homologació. Fórmules d’homologació per a la cabra salvatge mallorquina.
7. Mallorca. Serres de Mallorca. Climatologia. Fauna i flora.
Endemismes. Espais forestals. Figures de conservació territorial.
8. Interpretació cartogràfica i orientació. Ús del GPS. Sistemes d’informació geogràfica.
9. Turisme cinegètic: concepte i perfil general del turista. Caça major fora
de les Illes Balears: espècies principals i tècniques més generals. Primera preparació de trofeus, normativa d’exportació i d’importació. Transport d’armes de
foc. Suport vital bàsic, sanitat i prevenció d’accidents.
10. Normativa aplicable.
ANNEX VI
Farmaciola d’emergències:
Alcohol sanitari
Alcohol o povidona iodada
Aigua oxigenada
Gases i compreses estèrils
Esparadrap
Benes
Pomada esprai per a contusions
Vaselina
Manta tèrmica de paper d’alumini
Tisores
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