
Cada operació urbanística il·legal es penarà amb 

4 anys de presó  
• El jutge decomissarà els diners guanyats i imposarà multes pel triple 

del benefici 
• Els càrrecs públics que avalin un pla irregular rebran un càstig penal  
ALBERT OLLÉS 
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La croada contra la corrupció urbanística tindrà en el nou Codi Penal, que 

el Consell de Ministres va aprovar i va tramitar ahir a les Corts, un dels 

seus instruments principals. Entre les novetats del projecte, que ha rebut 

el suport implícit del PP de cara a la seva validació parlamentària, 

destaquen l’enduriment de les penes contra els empresaris i els càrrecs 

públics que emparin operacions il·legals. Tant uns com altres podran 

arribar a complir fins a quatre anys de presó per cada obra irregular que 

se’ls imputi. 

 

Un dels principals objectius de la reforma és impedir que els delictes 

urbanístics siguin rendibles econòmicament per als que els cometen. 

Amb aquesta finalitat s’obligarà el jutge a decomissar sempre els guanys 

obtinguts en l’execució del projecte, i els magistrats hauran d’imposar 

multes de fins al triple de la quantia del benefici quan la sanció ordinària 

no superi l’import del rèdit que s’ha aconseguit. 

 

La prevaricació urbanística (corrupció de càrrecs públics) es regula d’una 

forma més precisa i, per primera vegada, es castigarà penalment les 

autoritats i els funcionaris que emparin obres il·legals i incompleixin de 

forma intencionada les seves obligacions. Per evitar la impunitat, s’eleven 



els terminis de prescripció dels delictes i es tipifiquen les conductes més 

greus. 

 

IMPLACABLES / En l’àmbit privat, el nou codi tipifica com a delicte el 

suborn entre particulars i castiga de forma específica la corrupció dels 

administradors d’empreses. Es crea, a més, com a figura delictiva l’estafa 

d’inversors, que incrimina els administradors de societats que cotitzin en 

el mercat de valors i falsegin els seus balanços. 

 

La vicepresidenta primera del Govern, Maria Teresa Fernández de la 

Vega, va vincular aquesta reforma al compromís de l’Executiu de ser 

«implacables» contra els casos de corrupció. «L’Estat es dota 

d’instruments més eficaços davant els delictes que més afecten 

actualment els ciutadans, s’ocupa de les víctimes del delicte i no només 

dels delinqüents», va matisar el titular del Ministeri de Justícia, Francisco 

Caamaño. El ministre va recordar que els canvis responen a la proliferació 

de casos que han generat «alarma social» i busquen arribar a aconseguir 

un «equilibri clar entre la gravetat del delicte i la pena». 

 

De forma paral·lela a l’enduriment de les penes i les sancions 

econòmiques, el Govern pretén millorar els mecanismes de control de la 

corrupció urbanística intervenint en l’esfera municipal. La futura llei de 

bases de règim local, l’elaboració de la qual està aturada des de fa anys, i 

el nou sistema de finançament dels ajuntaments, que es negociarà els 

pròxims mesos perquè entri en vigor l’any 2011, són les dues normes en 

què més confia l’equip de José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

TRANSPARÈNCIA / En tots dos casos es persegueix aconseguir més 

transparència en les requalificacions i en les adjudicacions dels 



contractes públics. També es vol fer èmfasi en l’obligació que tots els 

plans urbanístics siguin revisats, debatuts i aprovats pels plens dels 

ajuntaments, per petites que siguin les poblacions que representen. 

Actualment, els consistoris de la majoria de les grans ciutats ja 

compleixen aquest requisit, però no passa el mateix als municipis de 

menys envergadura. 

 

La llei del sòl del juliol del 2001 és el referent a partir del qual treballa el 

Govern, i s’espera que la reforma del Codi Penal, que entrarà en vigor a 

inicis de l’any que ve, marqui un punt d’inflexió en aquesta estratègia. La 

reforma s’ha consensuat amb els diferents estaments judicials, que 

tindran la responsabilitat, com és tradicional, d’aconseguir l’efectivitat 

real dels canvis.  

 


