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   Primer any de mandat del director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno 

 

Antifrau quasi duplica en vuit mesos  les 

al·legacions fetes respecte l’any anterior i 

assoleix la xifra de 1.270 actuacions 

d’investigació des de la seva creació 

 Durant els primers 8 mesos de l’any, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha 

augmentat en un 85% el nombre d’al·legacions presentades a iniciatives 
normatives (37) en comparació a les fetes durant tot el 2016 (20)  

  

 Des de la seva creació, Antifrau ha realitzat 121 al·legacions, de les 

quals 75 a normatives d’ens locals, 44 de la Generalitat de Catalunya i la 
resta a institucions internacionals 

 

 L’Oficina Antifrau ha tramitat 1.270 expedients d’avaluació prèvia de 
versemblança des de l’any 2009. Durant els primers vuit mesos del 2017, 

se n’han resolt 160, una xifra que representa el 95% del total 
d’expedients de l’any anterior  
 

 Tanmateix, enguany s’han resolt 28 expedients d’investigació durant els 
primers vuit mesos de l’any, una xifra que representa el 85% de la 

mitjana anual (33) de les investigacions closes en el període 2011-2016 
 

 El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, coincidint amb el seu 

primer any de mandat davant de l’Oficina,   valora l’evolució de la feina 
feta per la institució i afirma: “el balanç de les xifres de l’Oficina ens 

indica que aquest és el camí que hem de seguir per combatre aquesta 
xacra social, que és la corrupció. I parlo de xacra perquè una societat 

corrupta contribueix a la desigualtat social i afecta directament als drets 
humans. Per això, centrem la nostra feina en els ciutadans, per als quals 
volem contribuir a una bona administració i a uns bons governs” 

 
 

6 de setembre  de 2017 –L’Oficina Antifrau de Catalunya ha augmentat en un 85% el 
nombre d’al·legacions presentades a iniciatives normatives (37) en relació a les fetes 
durant tot el 2016 (20), una tasca que realitza la Direcció de Prevenció de la 

institució catalana. Durant aquest període, han estat 37 les al·legacions presentades 
–recomanacions i/o suggeriments de millora normativa-, situant en 121 el total 

d’al·legacions realitzades per  Antifrau des que es va crear l’any 2009. (gràfic 1) 



 
Gràfic 1 
    

De les 121 al·legacions, 75 han estat a normatives d’ens locals, 44 de la Generalitat 
de Catalunya i, la resta, a institucions internacionals En l’exercici 2016, l’estimació de 

les al·legacions presentades per Antifrau ha assolit un 55%, aconseguint un dels 
percentatges més destacats dels darrers exercicis.   
 

Coincidint amb el primer any de mandat del director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, 
aquest ha volgut posar de relleu la feina feta per la institució que dirigeix i ha 
remarcat: “quan vaig prendre possessió del càrrec vaig insistir en la 
importància que té per a nosaltres el treball de prevenció, una àrea silent però 
imprescindible per assolir unes institucions impermeables a la corrupció. Avui, 

analitzant l’evolució de les xifres d’al·legacions fetes des que va néixer 
aquesta institució, no puc fer més que reforçar aquesta idea: anem pel bon 

camí. Hem duplicat els resultats i en només 8 mesos, la Direcció de Prevenció 
ha incrementat un 85% les al·legacions a normatives respecte el 2016. I ha 
posat les bases per abordar l’anàlisi de riscos de corrupció en un àmbit tan 

sensible com és la contractació pública. Alhora, l’Oficina reforça aquelles 
accions de sensibilització orientades a la gestió dels conflictes d’interès”.  

 

 
Pel que fa a la Direcció d’Anàlisi i  Investigació, Antifrau ha tramitat quasi 1.270 

expedients d’avaluació prèvia de versemblança des de l’any 2009. Durant els 
primers vuit mesos del 2017, se n’han resolt 160, una xifra que representa el 95% 

del total d’expedients de l’any anterior (167).  
 
Tanmateix, enguany s’han resolt 28 expedients d’investigació en  vuit mesos, una 
xifra que representa el 85%  de la mitjana anual (33) de les investigacions closes 
en el període 2011-2016. (Gràfic 2 i 3) 

 



 
Gràfic 2 
 

 
Gràfic 3 
 
 
En aquest sentit, Gimeno ha destacat: “aquestes xifres demostren la  tasca que 

fa aquesta institució en l’ àrea d’actuació: anàlisi i investigació. Des de l’any 

2013, fem seguiment de les investigacions d’una manera més qualitativa. 
Aquest fet ens ha demostrat que les investigacions seguides han tingut, 
majoritàriament, una afectació directa en el procediment investigat, ja sigui de 

manera total o parcial,  o en el procediment general futur. Antifrau contribueix 
a generar institucions més democràtiques i transparents i compromeses amb 

l’honestedat, amb els ciutadans per garantir que els recursos públics s’empren 
correctament. És una de les nostres maneres  de contribuir a la lluita contra la 
corrupció”. 

 

 

Així mateix, Antifrau ha rebut 123 denúncies, de gener a agost d’enguany, la qual 
cosa suposa un increment de més del 20% sobre la mitjana del nombre de 
denúncies rebudes en el mateix període de temps des de l’entrada en funcionament 

de l’Oficina Antifrau (Gràfic 4).  



 
Gràfic 4 

 
Finalment, el director d’Antifrau ha assegurat: “el balanç de les xifres de l’Oficina 
ens indica que aquest és el camí que hem de seguir per evitar aquest xacra 

social, que és la corrupció. I parlo de xacra perquè una societat corrupta 
contribueix a la desigualtat social i afecta directament als drets humans. Per 

això, centrem la nostra feina en els ciutadans, per als quals volem contribuir a 
una bona administració i a uns bons governs”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

comunicació@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 

     93 554 74 92 

     93 554 55 74  

     93 554 55 61                    
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