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Tot el que hi ha pendent
Aviat farà 6 mesos de l’assassinat d’en Xavier i en David. Necessitem avançar en la seguretat de les
inspeccions. D’altra banda segueixen pendents de compliment la major part de punts de la Moció 35/XI
del Parlament de Catalunya, sobre el CAR i la seguretat ambiental. La vam impulsar des de l’Associació i
constitueix el nostre full de ruta. Us l’adjuntem, jutgeu vosaltres mateixos/es tot el que queda per fer.

Insistim amb els expedients sancionadors
A proposta nostra la CUP i el PSC han fet preguntes parlamentàries demanant al DARP i al DTES les dades
del tràmit dels expedients sancionadors. Són els mateixos grups parlamentaris que, també a proposta
nostra, ja van demanar les dades la primavera 2016. Com recordareu, les dades del DTES no podien ser
més desoladores: des del traspàs de competències de Biodiversitat, Espais Naturals i Protecció dels
Animals, tenien el 90% de les denúncies encara pendents de tramitar. Veurem si la cosa ha millorat.
Pel que fa al DARP els resultats eren millors a Lleida i a Terres de l’Ebre, però igualment molt dolentes en
algunes matèries i territorials (per exemple Pesca Continental i Recursos Forestals a Catalunya Central,
amb amb arxius del 80% de les denúncies). Podeu veure l’anàlisi en aquest enllaç.
Insistim en la necessitat que el DARP i el DTES comuniquin als Agents Rurals denunciants totes les
obertures i resolucions d’expedients sancionadors. Petició recolzada pel Parlament en la Moció 35/XI,
sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat ambiental. Que les denúncies acabin en sanció té incidència en
la prevenció de riscos psicosocials per als agents denunciants: la utilitat de la feina és clau, i més quan és
una part de la feina que comporta enfrontament i tensió. I ajuda a prevenir agressions externes (verbals i
físiques), perquè quan no es tramiten es dóna la imatge que els AR anem a la nostra denunciant allò que
no toca, i que els directors de serveis territorials i directors generals són els bons quan aturen expedients.

Llei bàsica estatal de la professió
L’assassinat d’en Xavier i en David ha posat la professió sobre la taula dels polítics. El passat 28 de juny el
Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei (PNL), presentada pel Grup Socialista, per la
qual s’insta el Gobierno a crear un “grup de treball” per a l’elaboració d’un “Estatut Bàsic dels Agents
Forestals”. També s’insta el Gobierno a mantenir les funcions de policia judicial mediambiental, a
equiparar els Agents Forestals municipals als autonòmics i a garantir els rotatius blaus als vehicles. S’ha
aprovat per 21 vots (PSOE, UP-ECP-EM, C’s, ERC) contra els 14 del PP.
Una PNL és un encàrrec que el Gobierno del PP difícilment tirarà endavant. Però la seva votació mostra
que hi ha una majoria parlamentària al Congrés dels Diputats que pot afavorir la tramitació i aprovació
d’una Llei bàsica estatal de la professió (agradi o no al Gobierno). Com sabeu hi ha una Proposició de Llei
bàsica estatal, presentada per En Comú Podem i que compta amb l’impuls de l’ASPARC i de l’AEAFMA i
dels sindicats estatals CCOO, CSI-F i UGT. Una llei bàsica estatal hauria de garantir funcions que sempre
hem tingut, com les policia judicial mediambiental, i ens hauria de facilitar temes com la jubilació als 60
anys, les llicències d’armes tipus A, la protecció jurídica com a autoritat en cas d’agressions i la
coordinació entre cossos, entre altres. Temes tots aquests, que depenen de l’Estat.
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Moció 35/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat
ambiental
302-00040/11

Aprovació
Ple del Parlament, sessió 16, 19.05.2016, DSPC-P 24
Publicació: BOPC 136

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-00040/11),
presentada pel diputat Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 27418), pel Grup Parlamentari de Junts
pel Sí (reg. 27431), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 27463), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot (reg. 27497) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 27506).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al Cos d’Agents Rurals (CAR), insta el Govern a:
a) Potenciar el CAR com a eina imprescindible en la funció de vigilància i control, de protecció i prevenció
integrals del medi ambient i de policia administrativa especial i judicial, d’acord amb el que estableixen la Llei
17/2003, del 4 de juliol, del cos d’agents rurals, i l’article 144.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b) Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un pla director que inclogui els
plans de carrera dels agents de totes les categories, amb la definició dels rols, les funcions, les competències i
l’accés per a cada categoria professional del Cos; la redacció d’un estudi territorial que determini les
necessitats per territoris per a l’adequació del servei, i la redacció d’un estudi de funcions i tasques que
determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diversos serveis.
c) Redactar un estudi de dimensionament de la plantilla del CAR a partir de les càrregues de treball, les
funcions i les competències, que determini les necessitats d’estructura de comandament i de coordinació que
garanteixin el funcionament normal del Cos per a poder exercir les tasques que estableix el Decret 266/2007, del
4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals, i d’acord amb la lletra b.
d) Desplegar, del 2016 al 2019, les categories professionals que estableixen la Llei 17/2003 i el Decret
266/2007, concretament fins a arribar als cent seixanta agents majors de les diverses especialitats i als cent
vint oficials previstos en l’Acord de les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals per al període 2007-2010.
e) Incrementar la plantilla basant-se en l’estudi de dimensionament i el calendari que estableixen les lletres c i
d i cobrir amb personal interí les baixes de llarga durada, les excedències i totes les places que de fet no siguin
operatives.
f) Cobrir les places que, segons el que marquin els terminis necessaris de la convocatòria, ja existeixen al
pressupost vigent i que no han estat convocades i pressupostar les noves places d’acord amb el calendari de
desplegament aprovat.
g) Convocar, durant el 2016 i el 2017, les places de sotsinspector que actualment estan cobertes en funcions i
les de coordinadors regionals i generals d’especialitat que estableix el Decret 266/2007.
h) Reforçar l’estructura del CAR amb una estructura tècnica o un cos facultatiu que vetlli per l’exercici òptim
de les funcions del CAR i inclogui el suport de personal administratiu (a l’Àrea General i a les àrees regionals i
bàsiques), suport tècnic en informàtica, suport tècnic en direcció i funció pública, suport en assessorament jurídic
i suport en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat, segons el que s’estableixi en el pla director.
i) Impulsar mecanismes organitzatius que permetin, en cas d’emergència, la presència d’efectius del CAR fora
de la jornada laboral.
j) Dotar de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del CAR per a actuar en l’inici dels incendis i per
a ajudar en la defensa contra el foc en els casos que sigui necessari.
k) Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent l’especificitat dels serveis que duen a terme, com
per exemple cabrestants, eslingues, reixes de seguretat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips.
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l) Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per a poder oferir una formació
especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.
m) Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya per a cobrir la formació específica dels agents com a membres d’un cos amb funció policial, en
l’exercici de llurs funcions coercitives com a policia administrativa especial i policia judicial ambiental.
n) Establir el protocol necessari perquè el CAR pugui accedir a la informació de les bases de dades policials,
segons la disposició addicional sisena de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya.
o) Revisar els protocols existents i establir nous protocols de col·laboració i coordinació amb altres cossos i
serveis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de la Propietat Forestal, Espais Naturals, Ensenyament,
Bombers, diputacions, entre d’altres.
p) Incloure i integrar el CAR en el sistema de policia de Catalunya, per a l’exercici de les funcions de policia
ambiental que li són pròpies, en coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals.
q) Dissenyar un model tipus de seu d’àrea bàsica i de seu d’àrea regional del CAR, amb característiques
funcionals i operatives adequades, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identificables
pels ciutadans com a seus d’aquest cos.
r) Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb les característiques descrites
en la lletra q.
s) Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR recuperant llur capacitat
operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a donar atenció des del territori, treballant en
xarxa amb el Control Central del Cos d’Agents Rurals.
t) Dotar de recursos humans i materials el Grup de Suport Marí del Cos d’Agents Rurals, per a exercir les
funcions de vigilància i inspecció i de suport a la gestió dels espais naturals marins i de la flora i fauna marines
protegides.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’accés a la informació i la difusió de l’activitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la seguretat ambiental, insta el Govern a:
a) Actualitzar el contingut del web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a donar
més visibilitat a les tasques i els serveis del CAR, publicant-hi les memòries anuals de les actuacions d’aquest
cos, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement del ciutadà sobre el seu
entorn, i millorar la comunicació mitjançant les xarxes socials.
b) Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que impulsi la divulgació d’aquest cos, actualitzi la
informació que se subministra al públic i editi publicacions i material didàctic.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament d’ús d’armes pels membres del CAR, que ha d’incloure
també altres mitjans de defensa, facilitar la formació i els elements de suport a la seguretat emocional i física
dels agents per a l’exercici de la part coercitiva de llur feina i adoptar un protocol en cas d’amenaces i agressions
amb la supervisió i l’assessorament de tècnics externs especialitzats en seguretat en el maneig d’armament en
cossos policials, amb l’objectiu principal de garantir la seguretat de les persones en les actuacions del Cos.
b) Aprovar i publicar, durant el 2016, el reglament de segona activitat dels membres del CAR.
c) Comunicar-li, en el termini de sis mesos, l’estat d’acompliment de les mesures adoptades en aquesta moció, i
reiterar semestralment aquesta comunicació fins que aquestes s’executin totalment.
d) Sistematitzar que les assessories jurídiques de la Generalitat que tramiten expedients sancionadors de les
denúncies administratives redactades pels agents rurals notifiquin als caps de l’àrea bàsica del cos l’obertura i
la resolució dels expedients sancionadors.
e) Crear un nou marc jurídic del dret sancionador ambiental, aprovant un procediment administratiu
sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import de les sancions per prompte pagament, inspirat en la
normativa sancionadora de trànsit, per a les infraccions lleus i greus de la normativa ambiental que no
requereixin una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració del medi.
f) Reforçar econòmicament i amb efectius les tasques del CAR de prevenció d’incendis forestals, els mitjans
d’intervenció i investigació d’incendis, les campanyes específiques de la sega i del borrissol i la coordinació amb
el Cos de Bombers i amb les Agrupacions de Defensa Forestal.
Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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