
Sisè. Concedir a les persones interessades un termini de quinze dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la data de recepció d’aquesta reso-
lució, per tal que puguin aportar les al·legacions, els documents o les informa-
cions que estimin convenients per a la seva defensa i, en tot cas, puguin propo-
sar proves concretant els mitjans dels quals es pensen valer. A la vegada se’ls
posa de manifest que tenen a la seva disposició l’expedient administratiu a les
dependències del Consell Insular de Menorca ubicades a la Plaça de la Biosfera
número, 5 de Maó.

En el cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut d’iniciació, s’ad-
verteix que d’acord amb l’establert en l’art. 8 del Decret 14/1994, de 10 de
febrer, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui
el pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

D’altra banda, i d’acord amb el que preveu l’art. 10 del mateix Decret
14/94, de 10 de febrer, la persona denunciada podrà reconèixer la seva respon-
sabilitat dins el termini legalment establert, i fer efectiva la sanció corresponent,
la qual cosa posarà fi al procediment sancionador, sense perjudici de la possibi-
litat d’interposar els recursos pertinents.

Setè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a la persona
denunciant  d’acord amb el que disposa l’art. 6.4 del Decret 14/94, de 10 de
febrer.

La Consellera Executiva del Departament d’Economia,
Antònia Allès Pons

Maó, 22 de gener de 2007

— o —

Eivissa i Formentera
Num. 2935

Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera d’1 de desembre de 2006 d’aprovació
definitiva de la modificació puntual de la norma complementà-
ria del PGOU d’Eivissa d’adaptació al decret 2/1996, de 16 de
gener, sobre regulació de les capacitats de població en els instru-
ments de planejament general i sectorial. subsanació d’errors i
omissions (pl 06/2005).

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, en
sessió del dia 1 de desembre de 2006, en el tràmit previst a l’article 132 del Reial
decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de planejament urbanístic, aprovà
definitivament la Modificació puntual de la norma complementària del PGOU
d’Eivissa d’adaptació al Decret 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les
capacitats de població en els instruments de planejament general i sectorial.
Subsanació d’errors i omissions (PL 06/2005).

De conformitat amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 134 del
Reglament de planejament urbanístic, s’ha de publicar.

Per tot l’anterior, es fa públic que la CIOTUPHA, en sessió de l’1 de des-
embre de 2006, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

ACORD

«1.- APROVAR la Modificació Puntual de la Norma Complementària del
PGOU d’Eivissa d’adaptació al Decret 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació
de les capacitats de població en els instruments de planejament general i secto-
rial de capacitats de població. Subsanació d’errors i omissions, promoguda per
l’Ajuntament d’Eivissa, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic amb les
següents prescripcions:

a. L’apartat 7.1 de l’apartat 3.1. Anàlisi, càlcul de capacitat i fixació d’ín-
dexs d’intensitat d’ús de les zones de sòl urbà de la Memòria que actualment es
denomina 7.1 Terrenys exclosos d’ Unitat d’Actuació. Àrea de ses Figueretes
passarà a denominar-se 7.1 Terrenys a l’Àrea de ses Figueretes.

b. L’ apartat Zona 7 Terrenys exclosos d’Unitat d’Actuació de l’article 1
de les Normes passarà a denominar-se Zona 7 Terrenys a l’Àrea de ses
Figueretes.

2.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Eivissa.
3.- PUBLICAR de conformitat amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’ar-

ticle 134 del Reglament de planejament urbanístic, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears –BOIB- íntegrament el present acord, així com el text refós –que
inclou la present modificació- de la Norma Complementària del PGOU
d’Eivissa d’adaptació al Decret 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les
capacitats de població en els instruments de planejament general i sectorial de
capacitats de població.»

La transcripció d’aquest acord es fa a reserva d’allò establert a l’article
27.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra l’esmentat acord, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma
(Mallorca), en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de
la publicació d’aquest acord al BOIB. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs o
acció que s’estimi pertinent. 

El President de la CIOTUPHA d’Eivissa i Formentera,
Pere Palau Torres

Eivissa, 2 de febrer de 2007

ANNEX: Text Refós de la modificació puntual.

“Per a cada qualificació o zona d’ordenança de les previstes en el PGOU
d’Eivissa es determinen els següents índexs d’intensitat d’ús: 

Zona 1 
S’exonera de la fixació d’índexs d’intensitat per entendre que concorren

en la zona els dos supòsits previstos per l’article 12.1 del Decret 2/96. 

Zona 2 
S’exonera de la fixació d’índexs d’intensitat per entendre que concorren

en la zona els dos supòsits previstos per l’article 12.1 del Decret 2/96. 

Zona 3 
Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/98 m2 de

parcel·la, equivalent a un índex d’intensitat de l’ús turístic d’1 plaça/32.6 m2 de
parcel·la. 

Zona 4 Terrenys no inclosos en Unitat d’Actuació 
Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/39.39 m2 de

parcel·la, equivalent a un índex d’intensitat de l’ús turístic d’1 plaça/13.13 m2
de parcel·la. 

Zona 4 Terrenys inclosos en la UA 13 
A la vista de les divergències resultants entre les diverses determinacions

d’aplicació s’estima que concorre en la zona el supòsit previst en la Disposició
transitòria tercera del Decret 2/96, i per tant correspon l’exclusió de l’àmbit de
la UA 13 d’entre els regulats per la Norma i l’adopció d’acord d’iniciació d’ex-
pedient de modificació puntual del PGOU en el seu àmbit per al reestudi de les
condicions de l’ordenació. El planejament modificat de la zona haurà de pre-
veure una capacitat global màxima de 345 habitatges equivalent a 1.035 h. 

Zona 4 Terrenys inclosos en la UA 6 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: 
Illa A: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/40.4 m2 de par-

cel·la, equivalent a 1 plaça turística/13.4 m2 de parcel·la. 
Illa B: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/40.3 m2 de par-

cel·la, equivalent a 1 plaça turística/13.4 m2 de parcel·la. 
Illa C: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/40.5 m2 de par-

cel·la, equivalent a 1 plaça turística/13.5 m2 de parcel·la. 

Zona 4 Terrenys inclosos en la UA 8 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: 
Parcel·la I: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/161.6 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/53.8 m2 de parcel·la. 
Parcel·la II: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/118.7 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/39.5 m2 de parcel·la. 
Parcel·la III: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/120.2 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/40 m2 de parcel·la. 
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Parcel·la IV: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/126.7 m2
de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/42.2 m2 de parcel·la. 

Parcel·la V: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/169 m2 de
parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/56.3 m2 de parcel·la. 

Parcel·la VI: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/193.3 m2
de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/64.4 m2 de parcel·la. 

Parcel·la VII: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/151.6 m2
de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/50.5 m2 de parcel·la. 

Parcel·la VIII: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/128.1
m2 de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/42.7 m2 de parcel·la. 

Zona 4 Terrenys inclosos en la UA 12 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: 
Parcel·la 1: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/171.6 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/57.2 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 2: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/104.7 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/34.9 m2 de parcel·la. 

Zona 4 Terrenys inclosos en la UA 21 
Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/40.31 m2 de

parcel·la, equivalent a un índex d’intensitat de l’ús turístic d’1 plaça/13.44 m2
de parcel·la. 

Zona 5 Eixample en Edificació Semiintensiva 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/31.5 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística/10.5 m2 de parcel·la. 

Zona 6 Terrenys exclosos d’Unitat d’Actuació 
S’exonera de la fixació d’índex d’intensitat d’ús.

Zona 6 Terrenys inclosos en la UA 11 ses Figueres 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/80.7 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística/26.9 m2 de parcel·la. 

Zona 6 Terrenys inclosos en la UA 11 es Pujolet 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/85.3 m2 de parcel·la equi-

valent a 1 plaça turística/28.4 m2 de parcel·la. 

Zona 6 Terrenys inclosos en la UA 18 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: 
Parcel·la 1: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/111.1 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/37 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 2: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/111.6 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/37.2 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 3: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/111.8 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/37.2 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 4: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/115.4 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/38.4 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 5: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/110.3 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/36.7 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 6: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/108.3 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/36.1 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 7: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/113 m2 de

parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/37.6 m2 de parcel·la. 
Parcel·la 8: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/111.3 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/37.1 m2 de parcel·la. 

Zona 7 Terrenys en l’Àrea de ses Figueretes 
Es fixa un índex d’intensitat d’1 habitatge/61 m2 de parcel·la equivalent a

1 plaça turística/20.3 m2 de parcel·la. 

Zona 7 Terrenys inclosos en la UA 20 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/120 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística/40 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Terrenys exclosos d’Unitat d’Actuació 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/78 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística/26 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Terrenys inclosos en la UA 14.1 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: 
Parcel·la M1: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/73 m2 de

parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/24.3 m2 de parcel·la. 
Parcel·la M2: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/77.5 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/25.8 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Terrenys inclosos en la UA 14.2 

Atès que la zona ha d’ordenar-se detalladament mitjançant planejament de
desenvolupament, s’està en el supòsit previst en l’article 3.2.b) del Decret,
determinant-se una capacitat global de 975 h. 

Zona 8 Terrenys inclosos en la UA 15 
Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/87.1 m2 de

parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/29 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Àrea de la UA 16 
Es fixen els següents índexs d’intensitat d’ús: Parcel·la A: Índex d’inten-

sitat de l’ús residencial d’1 habitatge/84.7 m2 de parcel·la, equivalent a 1 plaça
turística/28.2 m2 de parcel·la. 

Parcel·la B: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/100.6 m2
de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/33.5 m2 de parcel·la. 

Parcel·la C: Índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/60.6 m2 de
parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/20.3 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Àrea de la UA 17 
Atès que la zona ha d’ordenar-se detalladament mitjançant planejament de

desenvolupament, s’està en el supòsit previst en l’article 3.2.b) del Decret,
determinant-se una capacitat global de 723 h. 

Zona 8 Àrea de la UA 24 
Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/ 136.2 m2

de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/45.4 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Terrenys de la subzona M3 de la UA 10 Es fixa un índex d’inten-
sitat d’ús d’1 habitatge/29.59 m2 de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/9.86
m2 de parcel·la. 

Zona 8 Àrea de l’API núm. 2 Polígon 16 Zona qualificada TR1 i ordena-
da mitjançant ED. 

Es fixen les següents capacitats globals:

Edifici 01: 61 habitatges/183 places Edifici 02: 110 habitatges/330 places
Edifici 03: 31 habitatges/93 places Edifici 04: 38 habitatges/114 places
Edifici 05: 136 habitatges/408 places Edifici 06: 43 habitatges/129 places 
Edifici 07: 12 habitatges/36 places Edifici 08: 79 habitatges/237 places
Edifici 09: 43habitatges/129 places Edifici 10: 105 habitatges/315 places
Edifici 11: 43habitatges/129 places Edifici 12: 68 habitatges/204 places 
Edifici 13: 39habitatges/117 places Edifici 14: 140 habitatges/420 places
Edifici 15: 53habitatges/159 places Edifici 16: 66 habitatges/198 places
Edifici 17: 139habitatges/417 places Edifici 18: 59 habitatges/177 places 
Edifici 19: 62habitatges/186 places Edifici 20: 72 habitatges/216 places
Edifici 21: 68habitatges/204 places Edifici 22: 80 habitatges/240 places
Edifici 23: 40habitatges/120 places Edifici 24: 58 habitatges/174 places
Edifici 25: 68habitatges/204 places Edifici 26: 139 habitatges/417 places 

Zona 8 Àrea de l’API núm. 2 Polígon 16 Zones qualificades com a TR2 i
TR3 

Es fixa un índex d’intensitat de l’ús residencial d’1 habitatge/ 70.57 m2
de parcel·la, equivalent a 1 plaça turística/23.52 m2 de parcel·la. 

Zona 8 Àrea de l’API núm. 3 Polígon 26 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/51 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística cada 17 m2 de parcel·la. 

Zona 9 Terrenys exclosos d’Unitat d’Actuació Illa Plana 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/136 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística cada 45.3 m2 de parcel·la. 

Zona 9 Terrenys inclosos en la UA 1 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/120 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça turística cada 40 m2 de parcel·la. 

Polígon 32 del PGOU. 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/300 m2 de parcel·la, equi-

valent a 1 plaça d’allotjament turístic/100 m2 de parcel·la. 

Polígon 28 del PGOU. 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/100 m2 de parcel·la equi-

valent a 1 plaça turística/33.3 m2 de parcel·la. 

Polígons 7 i 8 del PGOU. 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/100 m2 de parcel·la equi-

valent a 1 plaça turística/33.3 m2 de parcel·la. 
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Polígon 10 Sud-oest del PGOU. 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/100 m2 de parcel·la equi-

valent a 1 plaça turística/33.3 m2 de parcel·la. 

Polígon 16/Z3. 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/70.57 m2 de parcel·la

equivalent a 1 plaça turística/ 23.52 m2 de parcel·la. 

Sector S-5 
Es fixa un índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/61.20 m2 de parcel·la

equivalent a 1 plaça turística/20.40 m2 de parcel·la. 

Article 2 
El producte de l’índex d’intensitat d’ús que correspongui per la superfície

neta de parcel·la determinarà el nombre màxim d’habitatges o places d’allotja-
ment turístic que poden edificar-s’hi. A l’efecte del càlcul d’aquest nombre
màxim, els decimals fins a 0.500 s’arrodoniran per defecte i la resta per excés. 

Article 3 
Haurà de revisar-se el contingut d’aquesta Norma juntament amb la pri-

mera Revisió del PGOU que es formuli i, en qualsevol cas, quan el nombre
d’habitatges censats en el Padró municipal superi els 25.000 habitatges.”

— o —

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 2808

Notificación por comparecencia de procedimiento de apremio al
deudor JOAQUIN GARCIA MORENO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre General Tributaria, y dado que se ha intentado notificar por dos
veces al interesado o a su representante sin que se haya podido llevar a cabo por
causas no imputables al Consell de Mallorca, mediante este anuncio comunico
que está pendiente de notificar el siguiente acto:

NIF: 5.074.525-N .
Apellidos y nombre del deudor: GARCIA MORENO, JOAQUÍN.
Procedimiento administrativo: Procedimiento de apremio.
Acto administrativo: Providencia de apremio.
Órgano competente: Tesorería del CIM.
Lugar de comparecencia: Consell de Mallorca
Plazo para comparecer: 15 días naturales contados desde el siguiente al de

la publicación del anuncio en el BOIB.

Por tanto, dispongo que el deudor indicado o su representante acreditado,
deberá comparecer para recibir la notificación del referido acto en la oficina de
la Recaudación del Consell de Mallorca, C/ Palau Reial, 1-3º de Palma de
Mallorca, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el plazo de 15 días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB.

Asimismo, se le advierte que si no comparece en el plazo indicado se
entenderá efectuada la notificación a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer de este  procedi-
miento i de las sucesivas actuaciones i diligencias del procedimiento, mante-
niendo el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo
hasta que finalice el procedimiento.

EL RECAUDADOR.
Pau Ramis Ripoll

Palma, 7 de febrero de 2007.

— o —

Menorca
Num. 2932

Notificación de inicio de expediente sancionador de pesca
número 17/2006

Dado que se desconoce el domicilio o ha resultado imposible contactar vía
correo con la persona interesada en el expediente sancionador de pesca núm.
17/2006 contra el José Luís López Pons, en virtud de denuncia, resuelta median-

te Resolución de Consellera  2006/152 de fecha 21 de noviembre de 2006, y de
acuerdo con lo que establece el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, notificamos mediante este edicto el inicio del expediente sancionador de
pesca núm. 17/2006 haciéndole saber que disponen de quince días hábiles, con-
tando desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para presentar
las alegaciones, los documentos o las informaciones que estimen convenientes
para su defensa y, en todo caso, puedan proponer pruebas concretando los
medios de los cuales se piensen valer.

Vista la denuncia formulada por la patrulla del SEPRONA de día 28 de
octubre de 2006, con número CI-151/06, por hechos ocurridos a Cap d’en Font,
término municipal de Sant Lluis.

Vista la Ley 14/98, de 23 de diciembre, de diversas medidas tributarias y
administrativas, por la cual se declara aplicable el régimen sancionador en mate-
ria de pesca en aguas interiores, cría y recogida de marisco y cultivos marinos,
recogida en la normativa estatal vigente, es  decir, la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de pesca marítima del Estado;

Visto el título VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la
Ley  4/99, de 13 de enero y el Decreto 14/94, de 10 de febrero de la CAIB, por
el cual se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad san-
cionadora;

Vista la Ley 8/99 de 12 de abril, de transferencia de competencias a los
Consells Insulars de Menorca, Eivissa y Formentera en materia de agricultura,
ganadería, pesca y artesanía, por la cual se transfieren a dichos Consells como
competencias delegadas la inspección y la sanción en materia de pesca maríti-
ma.

Visto el artículo 9 letra v) de la Ley 8/2000 de 27 de octubre de Consells
Insulars que atribuye a la presidencia del Consell la competencia para sancionar
las infracciones administrativas, siempre que no le corresponda a otros órganos,
según la legislación aplicable y las ordenanzas insulares.

Visto finalmente el Decreto  núm. 583 de 23 de septiembre de 2004
(BOIB núm. 141 de fecha 12 de octubre de 2004) por el cual se delegan las com-
petencias que corresponden a la presidencia en los consejeros ejecutivos de los
diferentes departamentos en el ámbito material de sus respectivas competencias
por lo que afecta al inicio de los expedientes sancionadores por infracciones
muy graves, y resolver los expedientes relativos a aquellas infracciones tipifi-
cadas por la normativa sectorial aplicable como graves y leves.

Haciendo uso de las atribuciones que me han sido conferidas.

Resuelvo:

Primero. Iniciar expediente administrativo sancionador contra el señor
José Luís López Pons, por la comisión de los hechos siguientes:

1.Practicar la pesca submarina sin licencia.
2.Practicar la pesca submarina después de la puesta de sol.

Segundo. Los hechos citados pueden constituir vulneración de la norma-
tiva siguiente:

El hecho de ‘ Practicar la pesca submarina sin licencia’, puede significar
una infracción, tipificada en el artículo 96.1.a de la Ley 3/2001, de pesca marí-
tima del Estado de 26 de marzo, en relación al Decreto  69/99 Art. 2 y 4 modi-
ficado por el Decreto 61/02.

La anterior infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.2
de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, calificada como grave, comporta una sanción
de entre 301 a 60.000 euros, siendo aplicable en este caso una sanción de 361
euros.

El hecho de ‘ Practicar la pesca submarina después de la puesta de sol’,
puede significar una infracción, tipificada en el artículo 96.1.g de la Ley 3/2001,
de pesca marítima del Estado de 26 de marzo, en relación al Decreto  69/99 Art.
12 c. modificado por el Decreto 61/02.

La anterior infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.2
de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, calificada como grave, comporta una sanción
de entre 301 a 60.000 euros, siendo aplicable en este caso una sanción de 301
euros.

El total de las sanciones aplicables por ambas infracciones es de 662
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