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Antecedents 

 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 
i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 
d’Actuació i de Règim Interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través 
de la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 
tràmit d’aprovació.  

Mitjançant edicte del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de data 30 d’abril de 2014 publicat al DOGC núm. 6616 de 6 de maig de 
2014 es va iniciar la fase d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de la funció 
inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i 
ramaderia.    

En virtut de l’anterior, el 23 de maig de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina a l’Avantprojecte de referència. 

El 14 d’octubre de 2014, en fase de seguiment s’envia un escrit per tal que el 
Departament informi a aquesta Oficina sobre quin és l’estat de tramitació de la 
disposició normativa. El 26 de gener de 2015 es reitera l’escrit de seguiment. 

El 5 de febrer de 2015, la Secretària General del Departament emet resposta (Reg. 
Entrada núm. 0179, de 12 de febrer) en què s’informa que l’Avantprojecte està en fase 
de valoració de les al�legacions presentades i avança la valoració de les al�legacions i 
suggeriments de l’OAC.   

Donats aquest tempos, l’OAC ha publicat a la seva Memòria d’Activitat de l’any 2014 les 
seves al�legacions apuntant que s’estava a l’espera de la resposta per part del 
Departament. Atès que aquesta resposta ha arribat a principis de l’any 2015, la 
publicitat de la valoració de les al�legacions i les conclusions de l’OAC es faran públics 
mitjançant l’apartat de la web de l’OAC establerta a l’efecte.  
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Actuacions de seguiment 

 

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 
actuacions de seguiment, consistents en demanar la informació relativa a l’estat de la 
norma i valorar les modificacions introduïdes en el text de l’Avantprojecte de llei de la 
funció inspectora i de control i del procediment i règim sancionador en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 

Tanmateix, s’ha actualitzat el contingut de la pàgina web de l’OAC.  

Els suggeriments i al�legacions han estat acceptats en la seva major part. A continuació 
es fa l’examen de les mateixes:  

Article 6. Facultats del personal que realitza actuacions inspectores i/o de 
control  

 
El text al�legat estableix que el personal d’inspecció i control té la condició d’agent de 
l’autoritat i les actes que aixequin en l’exercici d’aquestes funcions gaudeixen de 
presumpció de veracitat, sens perjudici d’altres proves que pugui aportar la persona 
interessada. 
 
L’OAC considera que si el principal efecte jurídic que el Departament impulsor del 
present Projecte pretén aconseguir és el relatiu a la presumpció de veracitat dels fets 
recollits en les actes, cal modificar la referència que l’article 6.2 fa als agents de 
l’autoritat i substituir-la per una referència a “autoritat”.  
 

S’accepta la proposta i ha estat incorporada en el nou text de l’avantprojecte. 

 

Article 7. Plans, programes i ordres específiques d’actuació.  

 
En atenció al principi de transparència, es suggereix afegir a la redacció d’aquest article  
la idea segons la qual els plans, programes o ordres específiques hagin de ser públiques 
immediatament després de la seva aprovació. 
 
S’accepta el suggeriment i s’introdueix en el text la previsió que “hauran de ser 
publicats (els plans, programes i ordres específiques d’actuació) en la web del 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’article 5 de 
la llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon 
govern”.  
 
Article 8. Obligacions del personal que realitza actuacions inspectores i/o 
de control.  
 
L’OAC observa que manca un article específic que reculli els drets de la persona 
inspeccionada, raó per la que es recomana la seva inclusió així com que siguin incloses 
les següents previsions amb relació a les actes: 
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a) que el personal que aixequi acta estarà obligat a fer-hi constar les 

manifestacions o observacions que desitgi efectuar la persona inspeccionada 
sempre que guardi relació amb l'objecte de la diligència. A tal efecte, la persona 
inspeccionada ha de ser prèviament informada d'aquest dret. 

 
b) que cal lliurar còpia a l'interessat o persona present en l'acte. 

 
Així mateix, l’OAC suggereix pel que fa l’apartat tercer de l’article 8 afegir una definició 
de què s'entén per conflicte d'interessos. 

Des del Departament s’informa que “s’accepta l’observació en el sentit de recollir els 
drets dels inspeccionats a que, en l’acta aixecada pel personal que realitza aquestes 
funcions, s’hi faci constar les manifestacions o observacions que desitgi i a ésser 
informada d’aquest dret prèviament”.  

Així mateix, a la resposta es comunica que “s’accepta l’observació sobre la necessitat de 
lliurar còpia a l’interessat o persona present en l’acte de la inspecció o control”.  

En canvi, el Departament no es pronuncia sobre la inclusió del concepte de conflicte 
d’interès.  

 

Article 9. Personal inspector i control.  

El precepte estableix que les funcions d’inspecció i control que tingui atribuïdes el 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia poden ser exercides per 
funcionaris o per personal laboral que tingui adscrit.  
 
L’OAC recomana que s’encomanin aquestes funcions exclusivament al personal 
funcionari, d’acord amb la reserva que la legislació bàsica preveu per a l’exercici de 
funcions que impliquin la participació, directa o indirecta en l’exercici de potestats 
públiques, en aquest cas, d’inspecció i control.    

El Departament informa que “no s’accepta l’observació en el sentit d’excloure al 
personal laboral que pugui realitzar funcions inspectores atès que la llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya no ho limita únicament a funcionaris sinó al personal de l’Administració 
encarregat de les funcions públiques d’inspecció i control. Exemples de personal no 
funcionari que realitza tasques d’inspecció els trobaríem en el sector públic com l’ACA o 
l’Agència de Residus”.   

 

Article 13. Règim jurídic 

L’article fa una remissió, entre d’altres,  en relació amb els procediments sancionadors 
en matèria d’agricultura i ramaderia al que s’estableix la llei de l’Estat 30/1992, de 26 
de novembre. 

L’OAC suggereix introduir la menció de què, supletòriament, resulta d’aplicació el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat.  
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S’accepta el suggeriment i s’ha completat el règim jurídic dels procediments 
sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia amb la norma suggerida.  

 

Article 16. Règim i aplicació de les sancions  

Aquest article recull literalment que “en cas d’infracció (...) s’aplicarà una de les 
sancions previstes”. L’OAC recomana que, per tal que quedi clar a quines sancions es 
refereix el precepte, es modifiqui en el següent sentit: “una de les sancions principals 
previstes”.  

Així es acceptat i modificat al text definitiu.  

Article 18. Publicitat de les sancions  

L’OAC interpreta que la redacció donada a l’article preveu com a potestatiu per a 
l’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador el fet acordar-ne o no la 
publicitat. 

Per raons de seguretat jurídica l’OAC recomana que la publicitat de les sancions, quan 
es produeixin les circumstàncies descrites, sigui preceptiva. En aquest sentit es 
suggereix que la redacció sigui sotmesa a revisió per tal d’eliminar la discrecionalitat 
que s’hi preveu.  

Des del Departament s’informa que “s’accepta que la publicitat de les sancions s’acoti 
als supòsits en el que preceptivament s’estableixi en una llei, eliminant una possible 
discrecionalitat”.   

 

Article 30. Advertiments 

L’OAC posa de relleu que es concep la figura de l’advertiment com una alternativa a la 
incoació del procediment sancionador per la comissió d’una infracció lleu. La redacció 
proposada confereix al director o la directora dels serveis territorials la facultat 
d’advertiment deixant un marge d’arbitri sobre la procedència o no de l’advertiment 
(“pot advertir”). 

Aquest marge de discrecionalitat és contrari al principi de seguretat jurídica i segons el 
parer de l’OAC hauria de ser eliminat. En aquesta línia, l’OAC argumenta que  ja sigui 
una infracció lleu o no, qualsevol infractor hauria de tenir la oportunitat de ser advertit 
abans d’iniciar-se l’expedient sancionador.  Es recomana doncs, l’eliminació de l’arbitri. 

Aquesta observació no s’accepta atès que “no es tracta d’un procediment sancionador”. 

El Departament continua argumentant que “els supòsits en els quals s’aplica la figura 
dels advertiments es limita a aquelles irregularitats susceptibles d’infracció lleu, en el 
que s’ha considerat que amb aquest advertiment es poden solucionar aquests defectes i 
incompliments lleus, sense haver d’obrir un procediment sancionador”.   

No obstant això, si que s’accepta la substitució de “pot advertir” per “ha d’advertir” 
eliminant tota possible discrecionalitat de l’Administració en aquests casos i tracte 
desigual entre inspeccionats.   
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Conclusions   

 

Cal destacar, en primer lloc, la acollida favorable que, en general, han tingut els 
suggeriments de l’OAC. El present text normatiu s’emmarca en l’activitat inspectora i 
de control de l’Administració. La definició del marc normatiu en què hagin de 
desenvolupar-se actuacions dels servidors públics en àmbits sensibles a les exigències 
d’integritat, ha determinat i justificat l’interès de l’OAC en aquest text.  

Quantitativament, s’han fet 10 suggeriments substancials, 8 dels quals han sigut 
incorporats al text final. Un d’ells ha sigut denegat i respecte del darrer el Departament 
ha guardat silenci.  

Qualitativament, hem de destacar que el text ha vist reforçada la seva transparència i ha 
millorat la seguretat jurídica en un tema que requereix, segons els parer de l’OAC,  un 
tractament rigorós com és la funció inspectora i sancionadora.  

 

 

Barcelona, 18 de març de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar Cardona Martínez Daniel de Alfonso Laso 

Tècnic jurista Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya                                   
 Vistiplau                
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ANNEX 1 

Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la pàgina web de 
l’OAC  

 

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Avantprojecte de 
llei de la funció 
inspectora i de 
control, i del 
procediment i 
règim sancionador 
en matèria 
d’agricultura i 
ramaderia   

Departament 
d’agricultura, 
ramaderia, 
pesca i 
alimentació i 
Medi Natural 

23/05/2014 05/02/2015  26/02/2015 
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ANNEX 2 

Text publicat a la memòria 20141 

 

Versió abreujada 

La iniciativa que motiva aquestes al�legacions té per objecte regular en l’àmbit sectorial 
de l’agricultura i la ramaderia dues potestats públiques; la d’inspecció i control i la 
sancionadora.  

A l’article 6 relatiu a les facultats del personal que realitza actuacions inspectores i/o de 
control, l’OAC observa que s’atorga a aquest personal la mera condició d’agent de 
l’autoritat. Si el principal efecte jurídic que el Departament impulsor pretén aconseguir 
és el relatiu a la presumpció de veracitat dels fets recollits en les actes, l’OAC considera 
que caldrà modificar la referència que aquest article 6.2 fa als agents de l’autoritat i 
substituir-la per una referència a “autoritat”. En un altre ordre de coses però dins del 
mateix precepte, es suggereix que es proclami explícitament el principi de què tota 
actuació d’inspecció/control serà efectuada en presència de la persona interessada o 
empleat d’aquesta. 

L’OAC suggereix afegir a l’article 7, en atenció al principi de transparència, que els 
plans, programes o ordres específiques siguin públics immediatament desprès de la 
seva aprovació.  

L’article 8 es dedica a les obligacions del personal que realitza actuacions inspectores 
i/o de control. En relació amb això, i donada la manca d’existència d’un article específic 
que reculli els drets de la persona inspeccionada, l’OAC recomana, d’una banda que 
s’inclogui un article al respecte i, d’altra que s’inclogui la previsió que el personal que 
aixequi acta estigui obligat a fer constar les manifestacions o observacions que desitgi 
efectuar a la persona inspeccionada i que es lliuri còpia a l’interessat o persona present 
en el acte.  

Amb relació al personal inspector i control previst a l’article 9, caldria que el text 
encomanés amb caràcter exclusiu dites funcions a personal funcionari, d’acord amb la 
reserva que la legislació bàsica preveu per a l’exercici de funcions que impliquin la 
participació, directa o indirecta, en l’exercici de potestats públiques i això per què en el 
desenvolupament de les tasques derivades de l’exercici d’aquestes funcions s’hi poden 
veure implicats drets i interessos de les persones la qual posa de manifest l’absoluta 
necessitat de la salvaguarda dels principis d’objectivitat, imparcialitat, integritat i 
independència.  

A l’article 18 relatiu a la publicitat de les sancions, i donat que aquesta publicitat té un 
vessant punitiu, l’OAC recomana que aquesta sigui preceptiva i així atorgar de seguretat 
jurídica a la publicitat i eliminar la discrecionalitat que s’hi preveu.  

                                                   

1 La valoració de les al�legacions de l’OAC es va produir en data posterior al tancament de la 
memòria anual 2014. La valoració i anàlisi de les mateixes es pot consultar a la pàgina web de 
l’OAC. 
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Finalment el text preveu un article titulat “Advertiments”. L’advertiment és una 
alternativa a la incoació del procediment sancionador per la comissió d’una infracció 
lleu. En parer de l’OAC, la redacció del precepte implica un marge de discrecionalitat 
contrari al principi de seguretat jurídica i que hauria de ser eliminat substituint 
l’expressió “pot advertir” per “ha d’advertir”.  

 

 

Versió extensa 

 

Antecedents 

El 30 d’abril de 2014, se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de la funció 
inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i 
ramaderia. 

En virtut de l’anterior, l’OAC emet els suggeriments que a continuació es plasmen. 

Suggeriments de l’Oficina Antifrau al text de referència  

Article 6. Facultats del personal que realitza actuacions inspectores i/o de 
control 

 
Amb relació a l’apartat segon, l'article 89.2 a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques, reconeix la condició 
d'autoritat al personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques 
d'inspecció i control. En canvi, la redacció proposada pel Projecte ara examinat parteix 
d’atorgar a l’esmentat personal la mera condició d’agent de l’autoritat. 
 
Certament, una norma sectorial amb rang de llei —com la projectada— pot atribuir a 
determinades persones la condició d’autoritat o d’agent de l’autoritat. Aquest 
reconeixement, per regla general, obeeix a la conveniència de conferir un determinat 
grau de protecció jurídica a dites persones en atenció a les funcions que duen a terme. 
 
Respecte als efectes jurídics de l’esmentat reconeixement,  cal distingir dos plànols 
diferents. Des del punt de vista juridicopenal el Codi penal tipifica determinades 
conductes que atempten contra l’ordre públic (atemptat, resistència, desobediència...) i 
en les que els subjectes passius portadors del bé jurídic afectat són les autoritats, els 
agents de l’autoritat o els funcionaris públics. Ara bé, cal tenir present que la definició 
que el Codi penal dóna d’autoritat o funcionari públic en el seu article 24 és propi i 
privatiu d’aquesta branca del dret i que, per tant, no opera com a norma penal en blanc 
que permeti remetre’s a la definició de normes de dret administratiu. 
 
Des del vessant juridicoadministratiu, el principal efecte derivat de l’atorgament de 
la condició d’autoritat és que, en l’àmbit del procediment sancionador, opera la 
presumpció de veracitat respecte dels fets constatats i degudament documentats per les 
persones a qui es reconeix tal condició. 
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Pel que ara interessa, i a efectes pràctics, la protecció penal del personal que exerceix 
funcions d’inspecció i control en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia enfront els atacs 
més greus constitutius d’atemptat, no vindrà del reconeixement que una llei pugui 
donar-li com a autoritat —doncs el concepte penal d’autoritat es restringeix en 
exclusiva a les persones que esmenta l’article 24.1 CP— sinó més aviat de la condició de 
funcionari públic que sí reuneix aquest personal, d’acord amb l’article 24.2 CP (“tothom 
qui per disposició immediata de la llei o per elecció o per nomenament d’una autoritat 
competent participi en l’exercici de funcions públiques”). 
La protecció penal derivada del reconeixement com a agent de l’autoritat recondueix el 
seu efecte protector enfront conductes constitutives de resistència, desobediència (greu 
o lleu), o de manca de respecte (lleu), situant-lo en un estadi intermedi entre el 
dispensat a l’autoritat i als funcionaris. 
 
Més interès pràctic sembla tenir per aquest Projecte, i així hem de deduir-ho del 
redactat del paràgraf segon de l’article 6 del Projecte, la qüestió de la presumpció de 
veracitat. Doncs bé, aquesta conseqüència no pot derivar-se de la mera condició d’agent 
de l’autoritat. 
 
L’article 137.3 de la Llei 30/1992 (LRJAPC) estableix com a principi del dret 
administratiu sancionador que «els fets constatats per funcionaris als quals es 
reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic en què 
s’observin els requisits legals pertinents, tenen valor probatori sens perjudici de les 
proves que en defensa dels drets o interessos respectius puguin assenyalar o aportar els 
mateixos administrats». 
 
L’OAC conclou que si el principal efecte jurídic que el Departament impulsor del 
present Projecte pretén aconseguir és el relatiu a la presumpció de veracitat del fets 
recollits en les actes, cal modificar la referència que l’article 6.2 fa als agents de 
l’autoritat i substituir-la per una referència a “autoritat”. 
 
En un altre ordre de consideracions, pel que fa al primer incís de la lletra a) de l’apartat 
tercer, cal tenir present que, d'acord amb el que preveu l'article 7.4, la regla general és 
no donar avís previ de la pràctica de la diligència d'inspecció o control i que, per 
aquesta raó, poden produir-se, sovint,  situacions en què no hi hagi la presència de 
l'interessat. 
 
Per elementals raons de garantia, l’OAC recomana proclamar explícitament el principi 
de què tota actuació d'inspecció / control serà efectuada en presència de la persona 
interessada o empleat d'aquesta, llevat que rebutgi ser-hi, o resulti d’impossible o difícil 
localització sense perjudicar l'actuació, circumstància aquesta que ha de quedar 
degudament reflectida a l'acta. 
 
 

Article 7. Plans, programes i ordres específiques d’actuació 
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En atenció al principi de transparència, es suggereix afegir a la redacció que els plans, 
programes o ordres específiques hagin de ser públiques immediatament després de la 
seva aprovació. 
 
 
 

Article 8. Obligacions del personal que realitza actuacions 
inspectores i/o de control 

A manca de l'existència d'un article específic que reculli els drets de la persona 
inspeccionada -la incorporació del qual es considera que ha de ser valorada-, es 
recomana que en aquest article 8 siguin incloses les següents previsions amb relació a 
les actes: 
 

c) que el personal que aixequi acta estarà obligat a fer-hi constar les 
manifestacions o observacions que desitgi efectuar la persona inspeccionada 
sempre que guardi relació amb l'objecte de la diligència. A tal efecte, la persona 
inspeccionada ha de ser prèviament informada d'aquest dret. 

 
d) que cal lliurar còpia a l'interessat o persona present en l'acte. 

 
Pel que fa l’apartat tercer de l’article 8, caldria definir què s'entén per conflicte 
d'interessos. 
 

Article 9. Personal inspector i control 

Amb relació a l’apartat segon, caldria que el text encomanés amb caràcter exclusiu dites 
funcions a personal funcionari, d'acord amb la reserva que la legislació bàsica 
preveu per a l'exercici de funcions que impliquin la participació, directa o indirecta, en 
l'exercici de potestats públiques, en aquest cas, d'inspecció i control. 
 
L’OAC suggereix, en conseqüència, reconsiderar la possibilitat contemplada per 
l'Avantprojecte de què el personal laboral pugui dur a terme funcions d'inspecció i 
control. 
 
 
 

Article 13. Règim jurídic 

 
Es suggereix introduir la menció de què, supletòriament, resulta d'aplicació el Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat. 
 
 
 

Article 16. Règim i aplicació de les sancions 
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L’OAC creu que caldria aclarir que l'apartat primer s'està referint a les sancions 
principals, per distingir-les de les accessòries, que es regulen en l'article 17 de 
l'Avantprojecte. 
I recomana en conseqüència, que la redacció de l'expressió "una de les sancions 
previstes" sigui modificada en el sentit següent: "una de les sancions principals 
previstes". 

Article 18. Publicitat de les sancions 

Com ha tingut ocasió d’expressar la Comissió Jurídica Assessora (Dictamen 26/08, de 7 
de febrer),  la publicitat de les sancions té un vessant punitiu. 
 
Aquesta circumstància, segons l’OAC, fa aconsellable definir amb precisió i amb les 
degudes garanties quan resulta procedent dita publicitat. 
 
Es constata que la redacció ara projectada preveu com a potestatiu, per a l’òrgan 
competent per resoldre l’expedient sancionador, acordar o no dita publicitat.  
 
Raons de seguretat jurídica fan recomanable que la publicitat de les sancions, quan es 
produeixin les circumstàncies descrites, sigui preceptiva. En aquest sentit l’OAC 
suggereix que la redacció sigui sotmesa a revisió per tal d’eliminar la discrecionalitat 
que s’hi preveu. 
 

Article 30. Advertiments 

 
El present Avantprojecte concep l'advertiment com una alternativa a la incoació del 
procediment sancionador per la comissió d'una infracció lleu. Tot i emprar les 
expressions "irregularitats" o "defectes", l'apartat 1 de l'article 30 contempla com a 
supòsit de fet la prèvia comprovació pels serveis d'inspecció de la comissió de fets 
constitutius d'infracció administrativa de caràcter lleu. 
 
La potestat sancionadora és una potestat pública d'exercici obligatori. La redacció 
proposada, però, confereix al director o la directora dels serveis territorials la facultat 
d'advertiment (condicionada a què no hi hagués hagut un previ advertiment en el 
darrer any per un altre fet igual o similar) deixant, doncs, una marge d'arbitri sobre la 
procedència o no de l'advertiment ("pot advertir"). 
 
En parer d'aquesta Oficina, aquest marge de discrecionalitat és contrari al principi de 
seguretat jurídica i hauria de ser eliminat. Si l'Executiu que impulsa aquest projecte 
legislatiu entén que hi ha raons d'interès públic per donar una oportunitat a l'infractor 
abans d'iniciar el procediment sancionador, dita oportunitat l'han de tenir tots els 
infractors que compleixin les condicions legals (infracció lleu i no haver rebut en el 
darrer any un altre advertiment). A manca de la deguda justificació en el Preàmbul de 
l'Avantprojecte, no s'encerta a entendre quina raó justificaria que els infractors 
poguessin rebre un tractament diferenciat.  
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L'eliminació de l'arbitri que es recomana, des de la perspectiva de l'òrgan competent 
per a fer l'advertiment, també li ofereix més garanties, li simplifica el procés decisori i, 
en darrer terme,  evita qualsevol sospita de manca d'integritat. 
 
L’OAC suggerim, doncs, o bé eliminar la possibilitat d'advertiment o, de mantenir-la, 
substituir l'expressió "pot advertir" per "ha d'advertir". 
 

 


