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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA FUNCIÓ INSPECTORA I 
DE CONTROL, I DEL PROCEDIMENT I RÈGIM SANCIONADOR 
EN MATÈRIA D’AGRICULTURA I RAMADERIA 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat 
indicativa,  adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre 
disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya que motiva el present informe 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. 
 
El marc normatiu general d’aquestes dues potestats, a més de la corresponent legislació 
bàsica, ve constituït per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, concretament, pels seus títols VII 
(potestats d’inspecció i control) i VIII (potestat sancionadora). 
 
Les potestats d’inspecció i control s’emmarquen, en el que es coneix com a activitat 
inspectora de l’Administració i, amb caràcter més general, com a activitat de control. 
Dites potestats administratives habiliten per a funcions específiques de comprovació i 
constatació de la legalitat, amb caràcter preparatori d’una decisió ulterior en l’àmbit 
sancionador vinculada, aquesta ja, al ius puniendi.  
 
La definició del marc normatiu en què hagin de desenvolupar-se actuacions dels 
servidors públics en àmbits sensibles a les exigències d’integritat, determina i justifica 
l’interès de l’OAC en aquest Projecte normatiu. 
 
 
 
Article 6. Facultats del personal que realitza actuacions inspectores 
i/o de control 
 
Als efectes d’aquest informe, ens interessa transcriure literalment els apartats següents: 



 

Pàgina 2 de 8 
 

 
»6.1 [...]. 
6.2 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. 
6.3 El personal que realitza actuacions inspectores i/o de control, en l’exercici 
de les actuacions d’inspecció i/o control, té les facultats següents: 
a) Poden accedir lliurement, en presència o no de la persona interessada, a tots 
els llocs on es duguin a terme activitats relacionades amb l’objecte de la 
investigació o control. En supòsits d’entrada domiciliària caldrà el consentiment 
previ del titular o resolució judicial. 
b) Poden requerir i examinar instal�lacions, productes, vegetals, animals, 
equips, llibres, registres, procediments i documents d’interès per al propòsit de 
la inspecció, obtenir-ne còpies o extractes i mostres de les substàncies i 
materials utilitzats per les persones inspeccionades. 
c) Poden adoptar, en el mateix moment de la realització de la inspecció, les 
mesures cautelars o provisionals a què fa referència l’article 11 d’aquesta Llei, 
necessàries per evitar la continuació o repetició dels fets o el manteniment de 
l’incompliment o dels danys que, si és el cas, s’hagin ocasionat per tal de 
mitigar-los. 
d) Poden sol�licitar la col�laboració de les forces i cossos de seguretat, els quals 
han de prestar-la, i de qualsevol administració pública en els termes que 
assenyalen les normatives aplicables en aquesta matèria. 
»6.4 [...]» 

 
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. 



 

Pàgina 3 de 8 
 

 
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». 
 
En el seu Dictamen 17/2010, de 15 de juliol, sobre el Projecte de Llei de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Consell de Garanties 
Estatutàries ja va tenir ocasió d’advertir «sobre la circumstància que en la LRJAPC la 
presumpció de validesa únicament s’afirma dels funcionaris que gaudeixin de la 
condició d’autoritat, generalment i convenient atribuïda amb caràcter específic a 
determinats membres dels cossos de l’Administració mitjançant normes sectorials amb 
rang de llei. Prescripció, aquesta, més precisa que la recollida en el Projecte de llei 
català, que adopta un redactat genèric, en la mesura que atribueix la condició 
d’autoritat al personal de l’Administració (art. 87)1, així com el valor probatori als fets 
constatats pel personal de l’Administració». La conclusió del CGE va ser que 
l’expressió «personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques 
d'inspecció i control» només pot entendre’s referida a personal que gaudeixi de la 
condició de funcionari públic doncs només amb aquesta interpretació, el text de la Llei 
26/2010 respectaria l’article 137.3 de la Llei 30/1992, d’aplicació bàsica per la seva 
relació amb les garanties i els drets dels administrats. 
 
Del fins ara exposat, hem de concloure 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”. 
 

                                                 
1 Avui, art. 89. 
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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, recomanem 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 
 
L’apartat primer d’aquest precepte estableix, literalment: 
 

«L’exercici de les actuacions pròpies de la inspecció i control en matèria 
d’agricultura i ramaderia s’ha d’adequar als plans, programes o, si no n'hi ha, a 
les ordres específiques d’actuació que els òrgans competents del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia aprovin. Els plans, programes o 
ordres específics han de determinar el tipus d’inspecció o control, la 
periodicitat, el contingut i la forma d’execució de les corresponents actuacions 
inspectores i de control d’acord amb les corresponents normes sectorials 
aplicables.» 

 
En atenció al principi de transparència, suggerim afegir a la redacció que els plans, 
programes o ordres específiques han de ser públics immediatament després de la seva 
aprovació. 
 
 
 
Article 8. Obligacions del personal que realitza actuacions 
inspectores i/o de control 
 
Segons la norma: 
 

«8.1 El personal que té encarregades actuacions inspectores i/o de control està 
obligat a realitzar-les amb imparcialitat, integritat i independència, fent un ús 
proporcional de les facultats que li són conferides, i en particular de les 
següents: 
a) Identificar-se, en l’exercici de les seves actuacions i a requeriment dels 
inspeccionats, i advertir el compareixent de l’actuació inspectora o de control, 
sempre que sigui possible. Quan per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no 
sigui possible complir aquest deure, s’ha de fer constar aquest fet en l’acta. 
b) Aixecar acta de totes les actuacions d’inspecció i/o control que realitzin i 
remetre-la a l’òrgan competent per iniciar, si escau, l’expedient que 
correspongui. 
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c) Vetllar perquè la realització de les inspeccions i controls no restringeixi o 
destorbi injustificadament l’activitat de l’inspeccionat més enllà del que calgui 
per dur a terme les seves funcions d’investigació i constatació. 
d) Preservar, de manera estricta, la confidencialitat de les dades o les 
informacions de què tinguin coneixement en compliment de la seva funció i 
d’acord, si s'escau, amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal. Les dades i les informacions obtingudes en el decurs de les 
inspeccions només poden ser utilitzades per a les finalitats que preveuen les 
disposicions corresponents. 
e) Col�laborar amb les forces i cossos de seguretat que actuïn en aquest àmbit, a 
través dels òrgans competents del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia. 
f) Comunicar al departament de la Generalitat de Catalunya o a l’administració 
competent per raó de la matèria, i de conformitat amb els instruments de 
col�laboració que a l’efecte s’estableixen, les actuacions d’inspecció i/o control 
realitzades quan es detecti un possible incompliment de normativa reguladora 
de les matèries de la seva competència. 
g) Complir tots els requisits i condicions que estableix la normativa aplicable. 
8.2 El personal que té encarregades actuacions inspectores i/o de control no 
està obligat, durant la seva realització, a facilitar informació als inspeccionats o 
controlats sobre l’origen o motivació de les actuacions que duguin a terme. 
8.3 El personal d’inspecció i control s’ha d’abstenir d’actuar si hi ha conflicte 
d’interessos amb els subjectes passius de la inspecció i/o control de què es 
tracti, o bé si està relacionat per vincle de parentiu per consanguinitat fins al 
quart grau o afinitat fins al segon grau o amistat íntima o enemistat manifesta 
amb el subjecte passiu de la inspecció i/o control, en cas que es tracti d'una 
persona física. Si el subjecte passiu és una persona jurídica, s’entén que 
concorren les anteriors circumstàncies quan s’hi donin en relació amb alguna de 
les persones que integren els òrgans rectors o de direcció i/o amb el personal 
tècnic responsable de l’activitat de la persona jurídica.» 
 

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

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. 

 
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 
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El precepte estableix literalment: 
 

«9.1 Les actuacions d’inspecció i control en matèria d’agricultura i ramaderia 
són exercides directament pel personal d’inspecció i control que actuï sota la 
direcció i supervisió dels òrgans directius del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, en els termes que es determinen en aquesta 
Llei, en les seves normes de desplegament i en la legislació sectorial. 
9.2 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.» 
 

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. 
 
En l’anàlisi de l’article 6.2 del Projecte ja hem sostingut que l’efecte jurídic consistent 
en la presumpció de veracitat queda circumscrit als fets recollits en les actes que 
estenguin els funcionaris públics als que, a més, se’ls reconegui la condició d’autoritat. 
 
Resta fora de tot dubte que en el desenvolupament de les tasques derivades de l’exercici 
de les funcions d’inspecció i control s’hi poden veure implicats, amb major o menor 
intensitat, drets i interessos de les persones, com ho demostra, per exemple, la 
possibilitat  d'adoptar mesures cautelars (article 11.1), la qual cosa posa de manifest 
l’absoluta necessitat de la salvaguarda dels principis d’objectivitat, imparcialitat, 
integritat i independència. 
 
La pròpia Constitució (article 103.1) ha elevat a rang constitucional la necessitat de 
regular per llei les garanties per a la imparcialitat dels funcionaris en l’exercici de les 
seves funcions.  
 
Suggerim, 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 
 
L’apartat segon d’aquest precepte estableix, literalment: 
 

«El règim dels procediments sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia 
s’exerceix mitjançant el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de 
novembre, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, aquesta Llei i el procediment que 
s’estableixi per reglament.» 

 
Suggerim 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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Article 16. Règim i aplicació de les sancions 
 
L’apartat primer d’aquest precepte estableix, literalment: 
 

«En el cas que per una infracció o categoria d’infraccions s’estableixin diverses 
sancions, només es pot imposar, respecte de la mateixa infracció, una de les 
sancions previstes.» 

 
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. 
 
Recomanem, 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 
 
El precepte estableix literalment: 
 

«Quan concorri alguna de les circumstancies de risc per a la salut publica o 
animal, reincidència en infraccions de naturalesa anàloga o acreditada 
intencionalitat en la infracció, l’òrgan competent per resoldre l’expedient pot 
acordar la publicació de les sancions imposades com a conseqüència del que 
estableix aquesta Llei quan hagin adquirit fermesa.» 
 

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 fa aconsellable definir amb precisió i amb les degudes garanties 
quan resulta procedent dita publicitat. 
 
Constatem 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 suggerim 
que la redacció sigui sotmesa a revisió per tal d’eliminar la discrecionalitat que s’hi 
preveu. 
 
 
 
Article 30. Advertiments 
 
Als efectes d’aquest informe, ens interessa transcriure literalment l’apartat següent: 
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«30.1 Si, com a conseqüència d’una inspecció, es comprova l’existència 
d’irregularitats en matèria d’agricultura i ramaderia, el director o la directora 
del serveis territorials corresponents pot advertir per escrit a la persona, física o 
jurídica, titular de l’activitat de què es tracti, que corregeixi els defectes 
detectats, sempre que no hagi estat advertit en el darrer any per un fet igual o 
similar i que la infracció sigui tipificada com a lleu. L’advertiment ha de 
concretar, si s’escau, les mesures a adoptar i el termini per fer-ho. 
»30.2; 30.3 [...]» 

 
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.  
 
L'eliminació de l'arbitri que recomanem, 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. 
 
Suggerim, doncs, o bé eliminar la possibilitat d'advertiment o, de mantenir-la, 
substituir l'expressió "pot advertir" per "ha d'advertir". 
 
 
Barcelona, 23 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


