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 11 de maig de 2017 
 
 
Proposta de mesures per a una racionalització dels instruments de seguretat i la organització 
al Cos d’Agents Rurals amb l’objectiu d’augmentar la seguretat i l’eficiència dels agents en 
l’exercici de les seves funcions. 
 

Les funcions del CAR, i el volum de feina que representa cada una, es troben representades en 

la darrera publicació que s’ha fet del document “memòria d’actuacions dels Agents Rurals 2015”, 

document publicat al web del departament d’Agricultura i accessible a qualsevol ciutadà: 

 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/agents-rurals/enllacos-

documents/general/fitxers-binaris/memoria-actuacions-agents-rurals-2015.pdf  

 

Els fets d’Aspa han motivat la creació d’un grup de treball en matèria de seguretat que ha de 

proposar mesures a implementar per augmentar la seguretat en els serveis del CAR, i les 

conclusions del qual havien de ser presentades el passat dia 27 d’abril en el si del comitè de 

seguretat i salut laboral del CAR, cosa que no va passar. Cal dir, que no és missió d’aquest grup 

decidir els elements de seguretat, sinó proposar opcions i en tot cas la decisió final serà una 

qüestió política. 

 

La proposta que el sindicat IAC-CATAC ha estat elaborada a partir de l’anàlisi de les dades de la 

mencionada memòria i de les experiències que hem pogut conèixer d’arreu de l’estat espanyol i 

francès en matèria de seguretat i organització del treball de col·lectius que desenvolupen les 

mateixes funcions, així com també de la pròpia experiència acumulada dels components dels 

representants dels treballadors, els seus afiliats i molts altres companys de feina. I no pretén anar 

contra res ni contra ningú, sinó que busca implementar un sistema senzill i funcional que aporti 

una clara millora en els aspectes de la seguretat i la eficiència en els serveis.  

 

Els quatre sindicats presents al CAR vàrem coincidir en respondre  a la Consellera que calía obrir 

un debat en profunditat respecte del model de Cos. Doncs anem a debatre i a intentar 

implementar un model viable i que agradi a la majoria. 

 

No tot és el mateix. 
Aquest anàlisi inicial permet veure que no és necessari implementar instruments de seguretat 

en la majoria de les funcions que el Cos d’Agents Rurals du a terme, i que resulta ineficient 

pretendre dotar a tots els agents rurals, i en totes les actuacions, d’instruments de seguretat, 

amb l’excepció de determinats aspectes formatius encaminats a millorar la relació dels Agents 
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Rurals amb els administrats. (parlem de instruments, en sentit genèric sense precipitació i sense 
especificar en aquest moment quins serien els més adients) 
 

Si classifiquem les actuacions del CAR en funció de la seva perillositat intrínseca i exposició al risc, 

fàcilment es veu en quines actuacions aquest risc és baix, moderat o alt, el que permet constatar 

que a priori el 89% de les funcions del CAR són de risc baix i, per tant, no requereixen cap mesura 

extra de seguretat tret, com hem dit abans, de la formació en determinats aspectes. 

Un 6% d’actuacions són de risc moderat i un 5% de risc alt (annex 1 d’aquest document). 

La necessitat hi és. 
Els fets d’Aspa varen posar de manifest que la societat de fa 10 o 15 anys no és la mateixa que 

l’actual, i entenem que algunes de les actuacions que desenvolupem estan sotmeses a riscos que 

cal minimitzar. 

Les inspeccions de caça són una d’elles, i, per tant, l’hem classificat de risc alt.  

Així doncs, per aquesta funció i totes aquelles altres que hem classificat de risc alt i moderat, 

calen instruments de seguretat, entesos com a tals aquells que pugui proposar el comitè 

d’experts en seguretat i que podrien incloure, per exemple, porres extensibles o armament i tota 

la formació necessària per usar adequadament i amb proporció aquests elements. 

 

La fi del “tots hem de fer de tot” 
L’afirmació de que “tots hem de fer de tot” ha estat massa temps estesa entre el col·lectiu i els 

comandaments. No obstant, la pròpia llei del CAR i el seu reglament ja varen insinuar que això 

no era sensat i intentaven posar les bases per construir un cos especialitzat. 

La gran quantitat de normativa i actuacions sobre les que el CAR és competent no pot continuar 
recaient sobre cada un dels agents que conformen el Cos. 
En un moment com aquest, en que tots veiem clar que cal extremar les mesures de seguretat en 

les funcions que comporten risc alt i moderat, també veiem que la seguretat se sustenta en una 

major especialització. 

I és per això que hem proposat la creació d’un grup especial de intervenció que assumeixi totes 

aquelles funcions que comportin risc alt i moderat. 

 

L’exemple francès 
Una de les mesures de seguretat que ja té implementat el CAR és el treball amb unitats 

composades per dos agents, un fet que majoritàriament no es du a terme a la resta de l’estat 

espanyol però si a l’estat francès. 

L’ONCFS du a terme a l’estat francès aquelles funcions que nosaltres hem classificat de risc alt i 

moderat. L’avantatge és que ells no fan altres actuacions que no siguin aquestes. Per tant es 

poden dedicar amb exclusivitat a aquestes tasques, deixant per altres col·lectius la resta 

d’actuacions que desenvolupa el Cos d’Agents Rurals. En concret, per dur a terme les nostres 
funcions, a l’estat francès participen 12 institucions, amb els seus treballadors dedicats amb 
exclusivitat a fer-les. (veure annex 2). 

 

Especialització és seguretat i funcionalitat 
Per qualsevol treballador, concentrar l’atenció a les feines que comporten un risc inherent 

permet un major coneixement de la matèria, de la normativa i dels instruments necessaris per 

dur a terme l’activitat. 
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La dedicació exclusiva i intensa acompanyada d’una formació adequada és el que possibilita 

oferir garanties de seguretat i minimitzar els riscos en les actuacions. Circumstància que per la 

seva naturalesa descarta la participació de tots els agents en aquestes actuacions. 

 

La proposta concreta 
L’ONCFS desplegat a la regió dels Pirineus Orientals compte amb 14 agents que duen a terme les 

mateixes funcions de risc alt i moderat que fem aquí, i ho fan en una superfície de 4.000 km2, 

una octava part de la superfície de Catalunya. El que traslladat al nostre territori significaria 112 

agents (14x8=112). 

El paral·lelisme territorial és força adequat en el sentit de que la regió de Pirineus Orientals 

compte amb una població de 450.000 habitants i una orografia semblant a la nostra i que va des 

de la costa a comarques d’alta muntanya. 

 

Traslladat a casa nostra, l’especialització d’un grup d’agents similar comportaria la creació del 

grup especial de intervenció, conformat per 120 agents agrupats a nivell territorial (les actuals 

set regions). I es pot fer sense modificar la llei i el reglament. 

 

Aquest grup especial s’hauria de dotar, formar i retribuir adequadament, i, a mig termini, fer una 

adaptació per tal que poguessin actuar funcionalment amb uns horaris adaptats a les seves 

funcions, amb vehicles i uniformitat diferenciada, tal com ho fan Mossos en les seves unitats (un 

sol Cos, imatge diferenciada). 

 

La seguretat 
Els instruments de “seguretat” que s’insinuen, entenguis porres i manilles (és la formació de 30 

hores que l’inspector ens va dir que proposava el grup d’experts en seguretat) incorrectament 

implementats, aportarien més riscos que seguretat a les actuacions. Per tal que fossin eficients 

requeririen un domini molt important del seu ús, és a dir, d’una formació continuada i intensa 

en el seu maneig que no creiem garantida en aquest moment. Tots els experts consultats ens 

han dit que no dominar els automatismes d’aquestes eines representa un risc per la integritat i 

la seguretat de l’actuació. A banda de que representa una pèrdua de coneixement, eficiència i 

dedicació a la resta de funcions del cos. 
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CCOO: DIU MENTIDES, FA DEMAGÒGIA I INTOXICA, amb l’inestimable ajut de l’ASPARC.  
 
No mereix la pena ni dedicar-hi unes tristes ratlles, les persones treballadores d’aquest Cos ens 
mereixem respecte i paraules pro positives i en positiu.  
 
Nosaltres no volem dividir el Cos com diuen ells, la nostra proposta està encaminada a fer del CAR un Cos 
més GRAN i PROFESSIONALITZAT, i plantejat de tal manera que l’augment de la seguretat en les 

actuacions sigui exponencial gràcies a la especialització i la formació. 

I a més.. 
 

• Abans de que proliferin els comandaments ha d’augmentar el nombre d’agents. 

• Enlloc d’oficials volem que tot agent es pugui especialitzar i assolir la categoria d’agent major. 

• La jubilació als 60 anys i el reglament de segona activitat s’ha d’impulsar amb decisió d’una 
vegada, la mitjana d’edat del Cos ho està demanant cada dia amb més claredat, i aquesta és la 

tendència dels cossos especials i policials. 

• Voler armar a tot el Cos, és del tot inviable i improbable per cost econòmic, per franja d’edat, i 

perquè probablement no és necessari passar d’un extrem a l’altre com si fos la panacea. 

• Volem el que la majoria de la ciutadania vol, que la natura es respecti. Per fer-ho amb 
eficiència i seguretat aquesta és la proposta més sensata i intel·ligent que coneixem i 
proposem a l’espera de conèixer les conclusions definitives del Grup constituït pel 
Departament per l’estudi d’alternatives. 

 



 5 de 6

ANNEX 1 
 

Total actuacions 2015 (memòria penjada al web) 
Totals: 133.305 

 

total caça i pesca: 18.904 (14,18%) 
inclou: 
acompanyaments a les RNC 

censos de fauna cinegètica 

valoració de danys a l’agricultura 

antifurivisme i verins 

inspecció i control de l’activitat  ordinària 

de la caça  

fringíl·lids 

inspeccions pesca 

 
Protecció dels animals (27,83%) inclou 
protecció 

de la flora 
Censos i seguiment de fauna salvatge 

Valoració de danys a l’agricultura per part 

d’espècies protegides 

Recollida i trasllat de fauna 14% 

Seguiment i control de fauna exòtica 

 

Prevenció Incendis forestals 19,3% 

Comunicacions crema 

Autoritzacions de crema 

Pla de cremes controlades 

Investigació de causes 

Comunicats d’incendi 

Campanyes específiques: de la sega i del 

borrisol 

 

Recursos forestals 11% 
Aprofitaments 

Rompudes 

Pinyes  

Tòfones 

Verd nadalenc 

Seguiment sequera 

Seguiment plagues 

 

Medi ambient 3,82% 
Abocaments runes, purins, etc. 

Presa de mostres Contaminació aigües 

Activitats extractives 

 
Gsa,gsm, gsma, gsff 

Assistència ciutadana 

acampada 

inspecció activitat esportiva EIN 

apicultura  

ramaderia 

rally RACC cotxes 

 
 
Circulació motoritzada 3,62% 
 
Altres actuacions 17% 
Campanyes de sensibilització i educació ambiental 

 

 
 
 
 
 
 

PER NOMBRE D’ACTUACIONS 

Risc baix 

89% de les actuacions 

Risc moderat 

6% de les actuacions 

Risc alt 

5% de les actuacions 
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ANNEX 2
 

actuacions Agents Rurals(dades 2015). Qui les du a terme a l’estat francès 
 

FDC : Fédération Départementale des Chasseurs 

ONF : Office National des Forêts 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 

AFB: Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA inspector d'aigua) 

PNR : Parc Naturel Régional 

PN : Parc National 

RN : Réserve Naturelle 

FDPPMA : Fédération Départementale de Pêche en Eau Douce 

ULAM : Unité Littorale des Affaires Maritimes 

CD : Conseil Départemental 

PNM : Parc Naturel Marin 

 
 
Total caça i pesca: 18.904 (14,18%)  

  

acompanyaments a les RNC ONF – guide chasse privé 

censos de fauna cinegètica ONCFS-ONF-RN-PN-FDC 

valoració de danys a l’agricultura FDC-recherche ONCFS 

antifurivisme i verins ONCFS-FDC-Gendarmerie(ONFpuntual) 

inspecció i control de l’activitat  ordinària de la 

caça  

Principalement ONCFS –  PN, FDC, RN, 

Gendarmerie, garde privé (ONFpuntual) 

Fringíl·lids (ocells de cant) ONCFS 

inspeccions pesca  ONCFS-AFB-APPMA 

pesca al mar  

 

ULAM – Gendarmerie Maritime-PNM- 

Protecció dels animals (27,83%) inclou 
protecció de la flora 

 

Censos i seguiment de fauna salvatge ONCFS-PN-RN-FDC-associations spécialisées 

Valoració de danys a l’agricultura per part 

d’espècies protegides 

ONCFS-PN-RN 

Recollida i trasllat de fauna 14% ONCFS - associations spécialisées 

Seguiment i control de fauna exòtica ONCFS 

  

Prevenció Incendis forestals 19,3%  

Comunicacions crema ONF-CD 

Autoritzacions de crema DDTM 

Pla de cremes controlades ONF-pompiers 

Investigació de causes ONF-Pompier-Gendarmerie-DDTM 

Comunicats d’incendi DDTM 

Campanyes específiques: de la sega i del 

borrisol 

Association réseau national aèrobiologique  

  

Recursos forestals 11%  

Aprofitaments ONF 

Rompudes ONF 

Risc baix          ________ 

Risc moderat  ________ 

Risc alt             ________ 
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Pinyes  ONF 

Tòfones Gendarmerie-garde privé 

Verd nadalenc ONF 

Seguiment sequera ONF 

Seguiment plagues ONF 

  

Medi ambient 3,82%  

Abocaments runes, purins, etc. DDPP-AFB 

Presa de mostres Contaminació aigües AFB-DDPP 

Activitats extractives AFB-DDTM 

  

Circulació motoritzada 3,62% ONCFS-PN-RN-gendarmerie-ONF(puntual) 

  

Altres actuacions 17%  

Campanyes de sensibilització i educació 

ambiental 

FDC-PNR-RN-ONF-PN- 

Gsa,gsm, gsma, gsff DDTM 

Assistència ciutadana DDTM-DDPP 

acampada ONF-PN-ONCFS-RN-gendarmerie-DDTM 

inspecció activitat esportiva EIN PN-RN-DDTM 

apicultura  DDTM 

ramaderia DDTM-DDPP 

rally RACC cotxes DDTM 

  

 
 
 


