
MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Mallorca ha existit des de sempre una gran afició per la caça. Avui dia ningú no pot

posar en dubte la importància de l'activitat cinegètica a Mallorca, així com la

importància dels caçadors per a la conservació de finques, millora d'hàbitats, així com

la preservació d'espècies. És per això que, des de fa temps, els caçadors estan

reivindicant el reconeixement de la seva pròpia identitat i respecte.

Tot i que ningú posa en dubte la importància de l'activitat cinegètica, el cert és que des

de fa un temps el sector de la caça veu com s'estan posant limitacions a la seva activitat

amb desenvolupaments normatius que, si prosperessin, posarien en perill la

continuïtat d’aquesta activitat, amb totes les conseqüències que això suposaria.

Fa uns mesos, amb l'aprovació de l'avantprojecte de la Llei de protecció, drets i

benestar animal, vam veure com el sector de la caça va haver de sortir a defensar la

seva identitat i oposar-se a un text que, sens dubte, no els té en compte, els perjudica i

en limita l'activitat.

Hem pogut assistir, des de fa un temps, a atacs deliberats del govern central contra el

sector cinegètic, com el de la intenció del Ministeri per a la transició ecològica de

declarar la guàtlera com a espècie en perill d'extinció, cosa que suposaria la prohibició

de la seva caça, sense atendre motius tècnics reals – com s'ha demostrat per part del

sector – sinó simplement per motius polític – ideològics.

Ara hem vist com els caçadors de les Illes Balears han hagut de tornar a manifestar la

seva oposició davant d'una normativa autonòmica, l'aplicació de la qual es pretén

inicialment a Eivissa, però que sens dubte tindrà extensió a la resta de les Illes Balears,

que suposa la prohibició de caçar tords, tórtores i guàtleres.

El Govern Autonòmic resta importància a aquest assumpte, al·legant que es tracta

d’una mesura molt concreta i localitzada sobre un vedat de caça d’un pla de gestió i

que es fa basant-se en estratègies europees.

En el cas d'Eivissa, com hem dit, abans de l'extensió de les mesures esmentades a les

altres Illes, es pretén declarar zones especials de conservació (ZEC) a determinats LIC i

aprovar el Pla de Gestió de Natura 2000 Costa Oest d'Eivissa. Al text, dins l'anàlisi sobre

els usos humans que tenen incidència en la conservació, es fa referència a la caça,

al·ludint al declivi actual de la població de la tórtora europea, i proposant l'eliminació



d'aquesta espècie del llistat d'espècies cinegètiques. En aquest mateix sentit es fa

referència a la caça de la guàtlera i també del tord, a causa de la seva important funció

disseminadora de llavors d'espècies rellevants.

Entre les funcions dels caçadors s'esmenta només les sembres que fa el sector

cinegètic, obviant altres activitats com a millora d'hàbitats, gestió forestal,

manteniment de guarets, aportació d'aliments i aigua, o control de predadors, tot això

funcions pròpies de l'activitat cinegètica, reflectides en els corresponents plans

cinegètics, que afavoreixen les espècies que ara volen imposar la seva prohibició de

caçar.

El Servei de Caça, dins de les seves competències, realitza el control i el cens d'aquestes

espècies, duent a terme les actuacions pertinents per al manteniment de la seva

població, per la qual cosa el pla de gestió que es pretén aprovar – ara a Eivissa –

envaeix competències transferides als Consells Insulars per Decret 106/2010 de 24 de

setembre, en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos

cinegètics, com també de pesca fluvial.

També envaeix les competències del Consell Insular en relació amb els terrenys

cinegètics, ja que és competència dels Consells la gestió cinegètica dels terrenys

d'aprofitament comú que regulen amb el pla tècnic corresponent.

Per tot això, entenent que tant des del Govern estatal com l'autonòmic s'està atacant

de forma deliberada el sector de la caça i la seva activitat, fent-se a més per motius

merament ideològics, des del grup municipal del Partit Popular, proposem l’aprovació

dels següents,

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament d'Algaida reconeix la importància de l'activitat de la caça i la

imprescindible funció dels caçadors en el manteniment de les finques, millora dels

hàbitats i preservació de les espècies, i declara el seu total suport i defensa del sector

cinegètic davant de les ingerències que vulneren els seus drets i en limiten l'activitat.

Segon.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Consell de Mallorca a garantir l'exercici de les

seves competències en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels

recursos cinegètics, transferides per Decret 106/2010 de 24 de setembre, impedint la

invasió d'aquestes per part d'altres administracions.

Tercer.- L’Ajuntament d'Algaida insta el Consell de Mallorca a dur a terme totes les

actuacions necessàries per garantir i impedir que els Plans de Gestió Natura 2000

impulsats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, envaeixin

les competències, prohibint la caça d'espècies cinegètiques.
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