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El Cos d’Agents Rurals

• Història
• 490 agents a Catalunya (aprox.)
• Llei 17/2003, del Cos d’Agents Rurals
• Cos de protecció i prevenció integrals del medi ambient
• Policia administrativa especial 
• Policia judicial mediambiental
• Situació actual i Pla Estratègic
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Problemàtica de les construccions (il·legals) en SNU i EP

 Ocupació de l’espai agrari

 Contaminació 

 Risc d’incendi forestal

 Afectació a la biodiversitat

 Afectació al paisatge
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Actuació envers construccions (il·legals) en SNU i EP (I)
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Delimitació del treball del Cos d’Agents Rurals en urbanisme

Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament del Cos 
d’Agents Rurals, art. 18

D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ

NO PROTEGIT

SÒL NO 
URBANITZABLE

FORESTAL SÍ SÍ

AGRÍCOLA SÍ SÍ

SÒL URBÀ - URBANITZABLE NO NO



Actuació envers construccions (il·legals) en SNU i EP (II)
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• Detecció d’ofici o recepció de denúncia

• Comprovació dels fets
 Agents de l’autoritat

 Consideració de policia judicial mediambiental

 Càmera fotogràfica, GPS, cinta mètrica

 Acta d’Inspecció: document públic

• Comprovacions a l’Ajuntament
 Tramesa d’informe a l’Ajuntament 

 Sol·licitud formal d’informació

– Qualificació del terreny

– Llicència municipal d’obres

– Autoritzable o no

– Existència de sancionador

• Denúncia administrativa (SPLU)

• Atestat (Fiscalia/Jutjats)



Actuació envers construccions (il·legals) en SNU i EP (III)
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Paralització cautelar d’obres

JUSTIFICACIÓ: Només en presumptes delictes, amb evidències 
prèvies contundents. Exemple: construcció habitatge no autoritzat 
en espai protegit. Valorar proporcionalitat

OBJECTIU: Impedir finalització de les obres (gaudi il·legal de la 
construcció, consideració de domicili en el cas de vivenda, “major 
dificultat” per executar la demolició …)

FORMALITZACIÓ: Ordre extensiva a tots els responsables,
verbal i per escrit, i informar de les conseqüències en cas
d’incompliment. Si continuen les obres (sempre resposta
proporcional al grau de resistència):

 Atestat per desobediència al Jutjat d’Instrucció

 Sol·licitud d’ordre judicial de paralització com a mesura
cautelar (després de 2 o 3 requeriments incomplerts)

 Detenció (Mossos) i posada a disposició judicial:
presumpte delicte contra l’ordenació del territori i
contra l’ordre públic.



Actuació envers construccions (il·legals) en SNU i EP (IV)
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Precinte cautelar d’obres
• JUSTIFICACIÓ DEL PRECINTE: Només en presumptes 

delictes, amb evidències prèvies contundents. Exemple: 
construcció habitatge no autoritzat en espai protegit. 
Valorar proporcionalitat

• OBJECTIUS: Visualitzar i informar a tothom de l’ordre
d’aturada cautelar de l’obra. Descobrir actuacions
posteriors que contradiguin l’ordre.

• ELEMENTS: Rètol informatiu (segell i signatura, telèfon i
adreça) + cinta senyalització Agents Rurals + cinta
adhesiva

• On col·locar-los? En els accessos principals, en la
maquinària i eines.

• Fotografies i/o vídeo: fonamental per demostrar possible
desobediència

• Acta per “fer constar” el precinte



Actuació envers construccions (il·legals) en SNU i EP (V)

8

Documentació i autoritats



El delicte urbanístic (I)
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Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codi Penal

ARTICLE 319.

1. Els promotors, constructors o tècnics directors que duguin a terme obres 
d’urbanització, construcció o edificació no autoritzable en sòls destinats a 
vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que tinguin legal o 
administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, 
històric o cultural, o pels mateixos motius s’hagin considerat d’especial 
protecció.

2. Els promotors, constructors o tècnics directors que duguin a terme obres 
d’urbanització, construcció o edificació no autoritzable en sòl no 
urbanitzable.



El delicte urbanístic (II)
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El delicte urbanístic (III)
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Problemàtica de les construccions (il·legals) en SNU i EP
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El delicte de prevaricació urbanística (I)
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Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codi Penal

ARTICLE 320

1. L’autoritat o funcionari públic que, sabent-ne la injustícia,

hagi informat favorablement (...) contràries a les normes d’ordenació territorial o 
urbanística vigents, o que amb motiu d’inspeccions hagi silenciat la infracció 
d’aquelles normes o que hagi omès la realització d’inspeccions (...)

2. S’ha de castigar amb les mateixes penes l’autoritat o el funcionari

públic que pel seu compte o com a membre d’un organisme

col·legiat hagi resolt o votat a favor (...) sabent-ne la

injustícia.



El delicte de prevaricació urbanística (II)
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Restitució de la legalitat física alterada
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OBJECTIU: Impedir gaudi il·legal de la construcció,
dissuasió...

ART. 319.3 CP: “En qualsevol cas, els Jutges o
Tribunals, motivadament, podran ordenar, a càrrec de
l’autor del fet, la demolició de l’obra, sense perjudici
de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe.”

ART. 340 CP: “Si el culpable de qualsevol dels fets
tipificats en aquest Títol hagués procedit
voluntàriament a reparar el dany causat, els Jutges i
Tribunals li imposaran la pena inferior en grau de les
respectivament previstes.

IMPORTANT: COMPROVAR I INFORMAR SOBRE
L’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA

Enderroc per ordre administrativa
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Canvis d’ús
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Activitats sotmeses a intervenció ambiental
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Regulació d’espais naturals
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Francesc Coll i Riba
francesc.coll@gencat.cat

Tel. 634834044

“Qui no vol fer res, troba una excusa.
Qui vol fer alguna cosa, troba la manera.”

Proverbi àrab

Pycnogaster ribesiglesiasii


