
LES DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ DEL
MINISTERI FISCAL.-

(art. 5 de l’Estatut Orgànic del Ministeri
Fiscal , Ley 50/1981, de 30 de diciembre i 773

núm. 2 de la LECRIM)

Concepte del Ministeri Fiscal. Art. 124 de 
la Constitució. 

Funcions: 

-Promoure l’acció de la justícia en defensa de la 
legalitat , dels drets dels ciutadans i de l’interès 
públic tutelat per la llei, d’ofici o a petició dels 
interessats.

-Vetllar per la independència dels tribunals

- Procurar davants d’aquests la satisfacció de 
l’interès social.

Principis en que es fonamenta la seva actuació: 

-Unitat d’actuació i dependència jeràrquica. 

-Subjecció, en tot cas, a la legalitat i 
imparcialitat. 

El Fiscal General de l’Estat és nombrat pel Rei a 
proposta del Govern.
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Creació d’estructura dins del Ministeri Fiscal en 
matèria de medi ambient, urbanisme i patrimoni 
històric. 

Fiscal de Sala de Medi Ambient i Urbanisme i 
seccions en cada província.

Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la
Fiscalia de Barcelona ( àmbit provincial).

- Fiscal  delegat  i  dos  fiscals  adscrits.
Dedicació exclusiva.

- Existència  de  Fiscals  col·laboradors
especialistes a les Fiscalies d’Àrea de la
Província  (  Sabadell,  Terrassa,  Mataró,
Vilanova i la Geltrú, Manresa-Vic) 

Limitació  de  la  secció  a  l’àmbit  dels  delictes
contra el  medi  ambient,  urbanisme,  patrimoni
històric-artístic i prevaricació urbanística.

Tasques:

INCOACIÓ  DE  DILIGÈNCIES  D’INVESTIGACIÓ
PENALS (Per Decret):

- D’Ofici
- Per denúncia:  de particulars,  associacions,

atestats  policials,  comunicació  de
l’Administració...

- Arxivament  directe  o  Acord  de  pràctica  de
Diligències  per  investigar  o,  si  s’escau,
Denúncia o Querella directament, si ja hi ha
pou informació. 
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- Diligències:  Petició  de  documentació  a
organismes públics i/o Investigació per Àrea
central  Mossos  d’Esquadra,  Seprona  de  la
Guàrdia  Civil  o  Agents  Rurals.  Atestat  que
confeccionaran per unir a les Diligències. 

- Declaració del sospitós-sospitosos en qualitat
d’investigats i coneixement de les actuacions.
Constarà a l’Atestat o ho farà la Secció fora
de l’atestat policial.

- Limitació temporal de la Investigació del
Ministeri Fiscal: SIS MESOS. Possibilitat de
prorrogar la  investigació  per  Decret  de  la
Fiscal General de l’Estat per Sis Mesos Més.
No limitació de les possibles pròrrogues. 

-  Finalització  de  les  Diligències
d’Investigació: 

- Arxivament de les Diligències:  es comunica
al  denunciant  l’acord per  que ho sàpia.  Pot
formular denuncia o querella davant Jutjat si
vol.

- Presentació  de  Denúncia  o  Querella
davant del Jutjats.

- La  secció  fa  un  seguiment  i  control  de  la
causa,  formula  acusació  i  si  l’assumpte  és
complex  els  fiscals  d’aquella  fan  el  judici.
Control  de  la  sentència  i  interposició  de
recurs.
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- També fa seguiment, control i es constitueix
en les causes judicials sobre aquella matèria
obertes  per  causa  diferent  a  denúncia  o
querella del Ministeri Fiscal ( ex. Per denúncia
o querella de particular o atestat presentat al
Jutjat directament...).

- Incoació de Diligències de Caràcter Pre-
processal.

ALGUNES QÜESTIONS.-

Especialització  en  material  ambiental  i
urbanística del  Ministeri  Fiscal.  Especialització dels
Jutjats . Problemàtica pràctica. 

- Limitació  del  temps  d’investigació  judicial.
Art. 324 de la LECRIM, aprovada l’any 2015.
Període ordinari sis mesos i declaració prèvia
de la complexitat de la causa per 18 mesos
més i  successives pròrrogues acordades pel
Jutge prèvia petició del Ministeri fiscal.
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- Sanció  penal  i  sanció  administrativa
ambiental o urbanística. Possibilitat de sanció
penal  i  administrativa  pels  mateixos  fets.
Principi de “non bis in idem”.

PROBLEMÀTICA DE  L’EXERCICI DE L’ACCIÓ
PENAL PER L’ACUSACIÓ POPULAR.-

- Principi  de  Legalitat  i   Monopoli  de  l’Acció
penal pel Ministeri Fiscal.

- Principi d’Oportunitat i l’existència de l’Acció
popular.

- Problemàtica de les intencions en l’exercici de
l’acció penal per l’acusació popular. Possible
descrèdit. Existència de l’ Acusació i denúncia
falses ( arts. 456 i 457 Codi penal)

- Regulació:  art.  101  de  la  LECRIM.  “L’acció
penal  és  pública.  Tots  els  ciutadans  podran
exercir-la d’acord amb les prescripcions de la
llei”

- i  art. 270 de la LECRIM. “Tots els ciutadans,
hagin  estat  o  no  ofesos  pel  delicte,  poden
querellar-se i exercir l’acció popular prevista a
l’art. 101 d’aquesta llei”.

- La legitimació de les Persones Jurídiques per
a l’exercici de l’acusació popular.

- Acusació  particular  i  acusació  popular.
Diferències i referència normativa. Possibilitat
de demanar responsabilitat civil.

- Acusació Popular com a única part acusadora.
Problemàtica:  delictes  que  afecten  a  béns

5



jurídics  que  no  siguin  particulars  o  privats.
Han de ser béns jurídics col·lectius o socials.
Medi Ambient, urbanisme i Patrimoni històric
són béns jurídics clarament col·lectius.

- Casos  famosos  Acusació  Popular  i  Fiscal  no
acusador  :  Cas  Botín  (  falsedat  i  delicte
fiscal),  Cas  Ibarretxe  (  desobediència
autoritat) i Cas Noós ( delicte fiscal infanta).

- Manera  d’entrar  l’acusació  popular  en  el
procediment penal:

- A).- Querella
- B).- Ja iniciat el procediment.
- Requisits: assistència lletrada i procurador.
- Prestar fiança suficient per respondre de les

conseqüències del procediment ( art. 380 de
la LECRIM). No pot ser una fiança que limiti
aquest  dret:  art.  24  Constitució:  dret  a  la
tutela judicial efectiva. 

- No te dret a la justícia gratuïta ni a obtenir
condemna en costes al seu favor.

- Pot ser condemnada a assumir les costes de
la defensa en cas d’acusacions poc acurades i
separades del Ministeri Fiscal.

- Possibilitat  de  demanar  la  restauració
ambiental:  art.  319  núm.  3  Codi  penal
(  delictes  urbanístics)  i  339  Codi  penal
( delictes mediambientals en general ). 

- No pot demanar indemnització al seu favor.
- Diferència  de  ser  considerat  Acusació

particular  i  Acusació Popular.  Art.  125 de la
Constitució ( No atorga el monopoli de l’acció
penal al Ministeri fiscal).
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