CONSULTA 2018-5-A
Es troba subjecte a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears una col·lecció
zoològica privada?
D’acord a l’Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 14 de juny de 1989 per la
qual es crea i desplega la normativa de nuclis zoològics de Balears (BOCAIB núm.
84, d'11 de juliol de 1989), una instal·lació per a la cria de caderneres tendria la
consideració de col·lecció zoològica privada ja que es tracta d’aus que no es
poden comercialitzar ni hi ha un ànim lucratiu en la seva cria. Aquesta Ordre
estableix que s’ha de tramitar l’activitat com a nucli zoològic.
Al model de sol·licitud del Servei de Ramaderia de la Direcció General
d’Agricultura de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori es demana
aportar la llicència municipal o la seva sol·licitud. Des de l’ajuntament afectat es
demana si aquesta activitat està subjecte o no a la Llei 7/2013.
A aquest efecte, s’ha d’entendre que es troben subjectes a la Llei atès que hi
concorren els supòsit descrits a l’article 2.1. Ara bé, si l’activitat es desenvolupa en
sòl rústic, es podria considerar exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei per ser una
activitat relacionada amb la destinació o naturalesa de les finques, d’acord a
l’article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
Concretament, tendria la consideració d’activitat vinculada a usos els recreatius,
educatius, culturals i científics efectuats en el marc del que disposa la legislació
ambiental.
En aquest darrer cas, l’interessat podria demanar a l’ajuntament un certificat en
el qual s’acrediti que aquesta activitat es troba exclosa de l’aplicació de la Llei
7/2013, als efectes de la seva inscripció al registre de Nuclis Zoològics de Balears.
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