DENÚNCIA
Codi expedient: 856/17
Origen de l'actuació:
Denúncia presentada posant en coneixement de la IGS l'existència de “trasllats” d'agents mediambientals,
al seu semblar inadequats, l'absència de contestació sobre determinades peticions realitzades a la
Conselleria d’adscripciò. Així com l'existència d'incidències en relació amb exercici de les funcions de
policia mediambiental (pressions, coaccions o amenaces patides pels agents mediambientals per part de
presumptes infractors de la normativa mediambiental).
Objecte de l'actuació:
Avaluar la regularitat de les distintes situacions denunciades mitjançant la realització d'entrevistes amb les
persones rellevants realitzant-se l'anàlisi i avaluació del marc jurídic en relació amb les condicions de
prestació de les funcions assignades als agents, i més concretament aquelles referides a l'exercici de la
seua funció de policia mediambiental.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe.
Data emissió informe:
14 de juliol de 2017

Resultats de l'actuació:
Conclusions:
S'ha constatat que en el Reglament Orgànic i Funcional existiria alguna indefinició en relació amb
l'adscripció funcional i orgànica dels agents mediambientals. En qualsevol cas, des del punt de vista de la
potestat d’autoorganització no existeix cap impediment perquè existisca mobilitat entre el personal que
presta els seus serveis en diferents ubicacions d'una demarcació, ja que es tracta d'una característica
organitzativa consubstancial a la tasca que han de desenvolupar.
La consellería té obligació de vetlar per l'exercici correcte de les seues pròpies competències
sancionadores i de prevenir aquelles situacions que puguen ser generadores de riscos sobre la salut i la
integritat física dels seus empleats. Pel que fa a l'exercici de la potestat sancionadora s'han detectat retards
en la tramitació dels expedients sancionadors que respondrien a diferents causes organitzatives i que
actualment estarien adoptant-se mesures per a remoure els obstacles existents. Amb caràcter general,
s'ha advertit la inexistència de plans de control i aquesta circumstància no permet una adequada avaluació
dels riscos de cometre’s infraccions, ni possibilita un tractament prioritzat per a aquestes.
Sobre les peticions realitzades a la conselleria, els denunciants haurien d'obtenir resposta sobre els motius
de fons pels quals s'accedeix o no les peticions realitzades dins d'un termini màxim de 3 mesos des de la
seua admissió a tràmit.
Durant la tramitació de l'actuació s'ha advertit que no es troba aprovat el Pla Rector d'Ús i Gestió del
Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó i Serra del Sit.
Recomanacions:
Que s'aclarisquen aquells aspectes de la dependència orgànica dels agents mediambientals que
s'identifiquen en l'informe emès i s'adopten les mesures que siguen necessàries per a minimitzar les
incidències en relació amb les possibles situacions coactives que poden ser patides pels agents en l'exercici

de les seues funcions de policia mediambiental definint les accions que han d'emprendre's en aquests
casos. A aquest efecte, des de la IGS es proposa la confecció d'un protocol per a la prevenció i el
tractament d'aquestes situacions.
Que siguen aprovats, en l'àmbit geogràfic que s'entenga més operatiu, documents per a la planificació de
l'activitat sancionadora (plans de control), per a poder avaluar prèviament els riscos d'infraccions
ponderant la disponibilitat dels recursos humans i materials per a prioritzar i establir les pautes concretes
per a l'exercici de l'activitat de control legal encomanada als agents mediambientals des d'una perspectiva
general i integrada.
Que es resolga expressament el fons de la petició realitzada a la consellería CAMACCDR el passat 9 de
desembre de 2016.
Que s'inicien les actuacions necessàries per a confeccionar i aprovar el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge
Protegit de la Serra del Maigmó i Serra del Sit i sense perjudici d'iniciar aquests tràmits, que siga convocat
el Consell de Participació del Paisatge Protegit com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor de la
Conselleria.

