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Dictamen núm. 20/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual
es deroguen determinats articles del Decret 17/2009, de 6 de
març, pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca amb
arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears.
Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra a, incís primer, de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i l’article
30 del Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
regula l’organització i el funcionament, el Consell Econòmic i Social emet el
següent:

DICTAMEN
Antecedents

Primer. El dia 31 d’octubre de 2012 es registra d’entrada en el Consell
Econòmic i Social (CES) la sol·licitud de dictamen de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori relativa al Projecte de decret pel qual es
deroguen determinats articles del Decret 17/2009, de 6 de març, pel qual
s’estableix un pla de gestió per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en
aigües de les Illes Balears.
Segon. El dia 2 de novembre s’anuncia l’entrada de la sol·licitud als consellers
del CES i, seguidament, a les organitzacions que no hi estan representades,
donant-los un termini per tal que facin les observacions que considerin adients.
Tercer. El president, de conformitat amb l’Acord del Ple de 28 de setembre de
2011, i en atenció a què es tracta d’un dictamen facultatiu, resol aplicar les
normes especials de procediment, segons les quals els serveis tècnics del CES
preparen una proposta que és elevada a la Comissió Permanent per a la seva
aprovació.
Quart. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
1.- Proposta de resolució d’inici
2.- Resolució del conseller d’inici de procediment
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5.- Esborrany del Decret enviat a audiències (català)
6.- Audiència a les següents entitats
1) Consell Insular de Formentera
2) Federació Balear de Confraries
3) Consell Insular de Menorca
4) Consell Insular d’Eivissa
5) Consell de Mallorca
6) Institut Balear de la Dona
7) Conselleria de Presidència
8) Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
9) Vicepresidència Econòmica, de Promoció empresarial i d’Ocupació
10) Conselleria de Turisme i Esports
11) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
7.- Al·legacions i observacions presentades.
1) Federació Balear de Confraries
2) Institut Balear de la Dona
3) Conselleria de Presidència
4) Consell de Mallorca
5) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
6) Vicepresidència Econòmica, de Promoció empresarial i d’Ocupació
8.- Informe de la Cap del Servei Jurídic
9.- Informe de la Secretaria General
10.- Esborrany del Decret definitiu
Cinquè. D’acord amb el procediment aplicable i atès l’article 24 d del
Reglament d’organització i funcionament del CES, els Serveis Tècnics del CES
elaboren una proposta que és elevada a la Comissió Permanent, la qual aprova
el dictamen el dia 20 de novembre de 2012.
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3. - Memòria i Estudi de càrregues administratives
4.- MARC NORMATIU
- Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a
les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers
del Mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm.
2847/93 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1626/94
- Decret 17/2009, de 6 de març, pel qual s’estableix un pla de gestió per
a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears.
(BOIB núm. 37, de 12 de març)
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II. Contingut del Projecte de decret

En aquest marc, i en atenció a la importància socioeconòmica, i tenint en
compte els resultats de seguiment científic i el parer de les confraries afectades,
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret 17/2009, de 6
de març, pel qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca amb arts de tirada
tradicionals en aigües de les Illes Balears.
Es justifica derogar els articles que fan referència a l’ús dels arts de tirada
coneguts com jonquinera i artet per a gerret o gerretera perquè no s’ha arribat
a formalitzar l’excepció que permetria aquest ús.
A continuació, l’article únic del Projecte de decret deroga els articles 2 i 4 del
Decret 17/2009, de 6 de març, pel qual s’estableix un pla de gestió per a la
pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears, i la
disposició final disposa l’entrada en vigor l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

III. Observacions
Primera. Es valora positivament que la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori trameti els projectes de norma que elabora a aquest Consell
per tal que analitzi la seva incidència en l’economia i la societat, com també
que s’adapti la normativa autonòmica a la regulació que sobre la matèria es fa
a la legislació europea.
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El Projecte de decret tramés per dictamen consta d’una part expositiva on
repassa la normativa aplicable i el motiu concret que ha dut a la derogació
parcial del Decret 17/2009, de 6 de març. Així, fa referència al Reglament (CE)
1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per
a l’explotació sostenible dels recursos pesquers del mar mediterrani i pel qual
es modifica el Reglament (CEE) núm. 2847/93 i es deroga el Reglament (CE)
núm. 1626/94, que prohibeix l’ús dels arts de tirada coneguts com jonquinera i
artet per a gerret o gerretera, per a la captura del jonquillo i del gerret,
respectivament, però que també estableix als articles 4, 9, 18 i 19 la possibilitat
d’autoritzar-los, com a excepció i en el marc de plans de gestió.
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Segona. Pel que fa al Projecte de decret, entenem que compleix amb el seu
objecte, que és, únicament, derogar els articles 2 i 4 del Decret 17/2009, de 6
de març per així, tenir una regulació que compleix amb les disposicions de la
legislació europea.

IV. Conclusions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte de decret
pel qual es deroguen els articles 2 i 4 del Decret 17/2009, de 6 de març, pel
qual s’estableix un pla de gestió per a la pesca amb arts de tirada tradicionals
en aigües de les Illes Balears.

Àngels Bellinfante Torres

Llorenç Huguet Rotger
http://vd.caib.es/1353414000002-11156713-7901118118433971203

La secretària general

Vist i plau
El president en funcions
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