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Vostè està assignat a la dotació C-2, en servei de patrulla ordinària en torn de matí, juntament amb 

un altre agent del cos. Aquest servei el presten uniformats i amb vehicle logotipat. 

A les 09:30 hores reben un avís via ràdio des de la seva sala en el qual els comissionen al següent 

servei: 

- Una veïna informa que aquell matí, abans de fer-se de dia, mentre passejava el seu gos, havia 

vist una llum com de llanterna a l’interior d’un habitatge a on coneix que no hi viu ningú i que 

es tracta d’un habitatge propietat d’una entitat bancària. També diu que cada dia fa el 

mateix i no havia vist res anormal fins avui. 

- Un cop personats al lloc, troben una parella de persones aparentment majors d’edat que 

diuen que porten dues setmanes vivint allà i que es tracta del seu domicili, el qual no pensen 

abandonar. 

- A l’interior de l’habitatge hi ha un vehicle, del qual les plaques són visibles i que una de les 

dues persones manifesta que és de la seva propietat. 

- La seva sala els indica que l’habitatge és propietat d’una entitat bancària; que segons consta 

per altres serveis anteriors, disposa d’alarma i que la patrulla del torn de tarda, va comprovar 

específicament que l’habitatge estava buit a les 21:45 hores del dia anterior. 

Indiqui les actuacions que duria a terme al respecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CAS PRÀCTIC A 

DNI: 

 

Signatura: 

Nom i cognoms: 
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1. Tipificació de la infracció penal. Investigació al respecte (Art. 254.2 Delicte lleu d’usurpació – 

NO constitueix morada)  

2. Atenció a la Instrucció 1/2020 de la FGE 

3. Acreditació de flagrància: 

a. Recollida d’informació pròpia: serveis recents de comprovació propis; recerca dels 

moviments del vehicle a les càmeres de control de videovigilància; avisos de fets 

sospitosos rebuts  

b. Recollida d’informació aliena: serveis de comprovació o avisos del CME; contacte 

amb empresa gestora sobre avisos d’alarma (intrusió/sabotatge) o les 

comprovacions recents del seu personal de seguretat; manifestacions de veïns 

testimonis... 

4. Correcta ubicació/identificació de l’immoble i contacte amb els legals titulars. Recollida de 

denúncia a on manifesti expressament que no autoritza l’estància de qui ocupa l’immoble. Si 

no es persona en breu a denunciar, recollir telefonema a on manifesti la seva NO autorització 

a que romanguin els usurpadors i la seva voluntat de desocupació de l’immoble i de 

denunciar penalment els fets. En el cas (no és aquest) de presència de menors o persones 

especialment vulnerables, s’ha de posar en coneixement immediat dels serveis socials 

municipals 

5. Dimensionament dels recursos: 

a. Avís a CME (especialment si es neguen a abandonar l’habitatge) En cas de negar-s’hi 

a abandonar l’habitatge, aquest activarien ARRO per a fer desocupació no voluntària 

amb detenció dels autors. 

6. Interactuació amb els autors: 

a. Cal identificar els autors d’un delicte 

b. Sol·licitar-los si disposen de contracte, títol, permís o qualsevol altre document o 

circumstància que els autoritzi a accedir i romandre allà 

c. Informar-los de l’il·lícit penal comès i del procediment que s’incoarà i que el titular 

NO autoritza la seva permanència 

d. Comminar-los a l’abandonament de l’habitatge de manera voluntària i assabentar-

los que, en virtut de la flagrància demostrada, en cas de no fer-ho de manera 

voluntària, cometrien també un delicte de desobediència, pel qual serien detinguts. 

e. Mediació per tal d’aconseguir l’abandonament de l’immoble de manera voluntària 
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3 

 

 

7. Identificació de testimonis i recollida de manifestacions (A-17): 

a. Veïns que puguin aportar informació, especialment si haguessin observat el moment 

de l’accés o l’activitat recent dels usurpadors 

b. Serveis de control de l’habitatge (servei “acuda”, registre de les activitats de 

l’alarma...) 

8. Inspecció ocular per tal d’observar/determinar: 

a. Els danys produïts a l’habitatge 

b. Indicis o constatació de defraudació de serveis (electricitat, aigua...) 

c. Indicis d’una altra activitat delictiva 

d. Indicis que acreditin la voluntat de permanència dels autors (instal·lació de mobiliari 

fonamental per a pernoctar, estris personals habituals per a fer vida continuada 

9. Diligències: 

a. Si es produeix abandonament voluntari: 

1. Diligència d’inici (pot ser per telefonema, però també per la resta de formes 

d’inici) 

2. Identificació d’autors 

3. Informació de drets com a denunciats no detinguts (N-03) 

4. Minuta detallada dels agents actuants a on es contempli l’actuació 

cronològica i les conductes presumptament delictives 

5. Identificació testimonis 

6. Diligències de gestions (localització de titulars i identificació d’aquests, per 

ex.) 

7. Si abandonen voluntàriament: acta de desocupació (A-10) o acta de 

manifestació als ex-usurpadors 

8. Denuncia 4/2015 (Art. 37.7) relacionada al NIP amb l’atestat per si no 

progressa la via penal 

9. Diligència d’antecedents dels presumptes autors 

10.Diligència de tramesa 

11.Actes de manifestacions de testimonis 
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b. Si NO abandonament voluntari: 

1. Com sigui que serà el CME qui gestioni la desocupació no voluntària, els 

nostres agents donaran suport i afegiran a les diligències obertes per CME, la 

seva minuta policial i també les actes de manifestació de testimonis que 

s’hagin pres fins el moment en que es determini la desocupació no 

voluntària. 

10. Un cop sigui efectiva la desocupació (depenent de quin cos sigui titular de les diligències), cal 

fer les següents actuacions:  

a. Inspecció ocular tal i com es recull al punt 7 

b. Sol·licitud de restabliment de mesures de seguretat al titular de l’habitatge 

c. Inclusió/actualització de les novetats produïdes al nostre registre d’habitatges en risc 

d’ocupació, pel seu seguiment i control en benefici de poder acreditar flagrància en 

futurs episodis i impedir noves usurpacions 

 

 

 

 

 

 


