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Antecedents 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 

dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 

al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 

i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 

potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 

propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 

d’actuació i de règim interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 

la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 

tràmit d’aprovació. 

En atenció a l’anterior, el 23 de febrer de 2015 (Registre de sortida 0119 de 24 de 

febrer) l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb un article de 

l’Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior (instrumentat mitjançant edicte del 

Departament de Presidència d’11 de febrer de 2015 publicat al DOGC Núm. 6811).  

El 25 de febrer de 2015 el Secretari General del Departament de la Presidència, fa 

arribar a l’OAC les memòries general i d’avaluació d’impacte i l’informe jurídic 

referents a l’Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior. 

El 3 de juny de 2015 (Reg Sortida 0398 de 4 de juny), l’OAC es posa novament en 

contacte amb el departament perquè informi sobre la valoració de les al�legacions.  

El 18 de juny de 2015 (Reg E 0822 de 19 de juny) es rep resposta del Secretari General 

del Departament de la Presidència en què s’adjunta la Memòria de Valoracions de les 

observacions signada pel Secretari General d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en 

que informa favorablement sobre les recomanacions de l’OAC.  
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Actuacions de seguiment  

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 

actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en un ofici de seguiment i el 

posterior i corresponent anàlisi de la resposta i valoració de la mateixa, així com 

preparació dels textos per a la Memòria anual i actualització de l’apartat corresponent 

de la pàgina web.  

La iniciativa ara analitzada té per objectiu “establir un nou marc de relacions amb les 

comunitats catalanes, en el sentit més ample del terme, i els seus membres a nivell 

col�lectiu i individual, de forma sistemàtica i articulada de tal forma que l’assistència i 

suport de l’Administració i el Govern de la Generalitat de Catalunya permeti un nivell 

de recolzament adequat a les necessitats i realitats d’aquesta presència catalana al 

món”.  

Dels suggeriments al text i la seva recepció per part del Departament de Presidència 

destaquem:  

Article 19. El Registre de les Comunitats Catalanes de l’exterior 

Aquest precepte estableix que el registre es configura com a base de dades de 

caràcter administratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exterior i les 

circumstàncies relacionades amb aquestes entitats. 

En relació amb el mateix, l’OAC considera que tot i assentar un règim de publicitat 

formal, la mesura de publicitat prevista resulta insuficient, doncs les dades registrals 

haurien de ser accessibles a través del Portal de la Transparència de la Generalitat.  

Des de la perspectiva de la nova legislació de transparència i accés a la informació 

pública (Lleis 19/2013 i 19/2014) la informació que el Registre conté relativa a les 

comunitats catalanes de l’exterior és informació pública.  

L’OAC suggereix que sigui modificada la proposta en el sentit de contemplar 

expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del portal de la 

transparència de la Generalitat. 

L’OAC proposa la següent addició al precepte: “La publicitat de les dades del 

Registre es farà efectiva a través del Portal de la Transparència de la Generalitat de 

Catalunya”.  

En la resposta de Departament s’observa que la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 

Unió Europea accepta l’observació i, i diu, l’introdueix a l’articulat”.  
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Conclusions 

 

La potestat indicativa de l’OAC en aquest cas s’ha centrat en aquells aspectes del text 

que han pogut incidir potencialment en la integritat i la transparència de les 

institucions, en particular, la transparència, l’accés a la informació pública i la 

publicitat i control. 

L’única observació de l’OAC relativa al Registre de les comunitat Catalanes de l’exterior, 

ha estat acceptada i s’hauria de projectar en el text que finalment s’aprovi. 

Valorem positivament aquesta incorporació del suggeriment que tracta d’encabir, amb 

una major coherència, el text amb el marc jurídic relatiu a la transparència i l’accés a la 

informació.  

D’acord amb allò establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2008, i articles 30.2 i 37 de 

les NARI, s’adjunta com a Annex 2 al present informe, document amb les propostes de 

text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la memòria anual 

de l’OAC de 2015 , en què s’identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, 

les seves recomanacions i requeriments cursats en el present expedient d’al�legacions, 

així com la seva acollida en el text que es comunica que serà finalment aprovat. 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2015 

 

 

  

Mar Cardona Martínez  

Tècnic Jurista                                     

Daniel de Alfonso Laso 

Director de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya 
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Annex 1: Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la 

pàgina web de l’OAC   

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Avantprojecte de 
Llei de la 
Catalunya Exterior 

Departament 
de la 
Presidència 

23/02/2015 25/02/2015 

18/06/2015 

 28/09/2015 
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Annex 2: Propostes de text per a la memòria anual 

Versió abreujada 

El 23 de febrer de 2015 l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb 

l’Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior (instrumentat mitjançant edicte del 

Departament de Presidència d’11 de febrer de 2015 publicat al DOGC de 16.2.2015).  

L’OAC ha fet recomanacions amb relació al precepte dedicat al Registre de les 

Comunitats Catalanes de l’Exterior. L’OAC se centra en el caràcter d’informació pública 

que té aquest registre i suggereix que sigui modificat en el sentit de contemplar 

expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal de 

transparència de la Generalitat. 

Aquest únic suggeriment ha estat acceptat. 

Tota la informació sobre les presents al�legacions i el seu seguiment es poden trobar a 

la web de l’OAC.  

A data de tancament d’aquesta memòria, encara no ha sigut aprovat el text definitiu de 

la norma analitzada. 
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Versió extensa 

 

El 23 de febrer de 2015 l’OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb 

l’Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior (instrumentat mitjançant edicte del 

Departament de Presidència d’11 de febrer de 2015 publicat al DOGC de 16.2.2015).  

L’OAC ha fet la següent recomanació: 

Art. 19 El Registre de les comunitats Catalanes de l’exterior 

Aquest precepte estableix que el registre es configura com a base de dades de 

caràcter administratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exterior i les 

circumstàncies relacionades amb aquestes entitats. 

En relació amb el mateix, l’OAC considera que tot i assentar un règim de publicitat 

formal, la mesura de publicitat prevista resulta insuficient, doncs les dades registrals 

haurien de ser accessibles a través del Portal de la Transparència de la Generalitat.  

Des de la perspectiva de la nova legislació de transparència i accés a la informació 

pública (Lleis 19/2013 i 19/2014) la informació que el Registre conté relativa a les 

comunitats catalanes de l’exterior és informació pública.  

L’OAC suggereix que sigui modificada la proposta en el sentit de contemplar 

expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del portal de la 

transparència de la Generalitat. 

L’OAC proposa la següent addició al precepte: “La publicitat de les dades del 

Registre es farà efectiva a través del Portal de la Transparència de la Generalitat de 

Catalunya”.  

En la resposta de Departament s’observa que la secretaria d’afers exteriors i de la 

Unió Europea accepta el suggeriment i l’introdueix a l’articulat.  

A data de tancament d’aquesta memòria, encara no ha sigut aprovat el text definitiu 

de la norma analitzada.  

 


