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Antifrau publica la repercussió de les actuacions 
d'investigació closes de gener a juny de 2021  

Durant el primer semestre de 2021, s’ha tingut 

coneixement de 26 mesures adoptades per les diferents 

entitats afectades i autoritats competents 
 
 

  

8 de setembre de 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta una breu 

ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi 

i d’Investigacions ha clos durant el primer semestre de 2021. Arran de les 

actuacions dutes a terme per Antifrau, les entitats afectades han comunicat 

l’adopció de les mesures que es descriuen en el document. Així mateix, com a 

conseqüència de les comunicacions trameses per l’Oficina Antifrau a les autoritats 

competents en funció de les possibles responsabilitats deduïdes de les actuacions 

indagatòries, s’ha tingut coneixement de les actuacions que també es detallen. 

 

Durant el primer semestre de 2021, s’ha tingut coneixement de 26 mesures 

adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents. Una 

actuació d’ investigació d’aquesta Oficina pot donar lloc a més d’una mesura per 

part de les entitats afectades. 

 

Les mesures adoptades i les actuacions dels òrgans competents es classifiquen de 

la manera següent:  

 

 Mesures de naturalesa preventiva  

 Mesures de naturalesa correctora o reparadora 

 Mesures revisores 
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 Mesures disciplinàries, sancionadores, fiscalitzadores o de naturalesa 

similar 

 Accions jurisdiccionals d’ordre penal 

 Accions jurisdiccionals d’ordre civil 

 

 

Tipus de mesures  Ens locals  Generalitat  Universitats  Total 

Preventives  1  -  -  1 

Correctores o 
reparadores 

 
10 

 4  3  
17 

Revisores  2  -  -  2 

Disciplinàries, 
sancionadores, 
entre d’altres. 

 
4 

 1  1  
6 

Total  17  5  4  26 

         

 

 

L’Oficina Antifrau incideix en la transparència i la integritat de les entitats incloses 

en el seu àmbit d’actuació per mitjà de les mesures que aquestes entitats adopten 

com a conseqüència dels informes i les recomanacions raonades que Antifrau els 

transmet en l’exercici de les seves funcions. Així mateix, també incideix 

indirectament en aquestes entitats mitjançant els procediments sancionadors, o els 

que corresponguin, que puguin iniciar les autoritats competents receptores de les 

comunicacions trameses per l’Oficina Antifrau.  

 
Si voleu informació estadística sobre les actuacions realitzades per l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, la tipologia de denúncies i denunciants, entre d’altres, podeu consultar l’apartat 

Activitat d’investigació del web d’Antifrau. 
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