
 

Lliurament al Parlament de la Memòria 2015 de l’Oficina Antifrau 

Entrega també el Codi ètic per a l’aprovació parlamentària 

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso presentarà avui 
dimarts 5 d’abril a les 13h la Memòria del 2015. El document, mitjançant el qual ret 
comptes al Parlament, conté informació detallada de les activitats dutes a terme i del 
funcionament i situació de la institució. En el mateix acte es farà entrega del Codi de 
conducta dels alts càrrecs de l’OAC, per a la posterior aprovació al Parlament. 
 

Resum de la Memòria 2015 de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya 

Prevenció i Formació 

L'Oficina ha dut a terme durant l'any 2015 un total de 51 accions formatives en què 
han assistit 963 persones com a participants. Això suposen 229 hores lectives. Amb 
una nota mitjana en la valoració dels assistents de 8,6 sobre 10.  

Aquest any s’ha de destacar la tasca de sensibilització de l'Administració Local en 
l'àmbit d'ajuntaments de més de 40.000 habitants. Havent-se impartit en aquest àmbit 
jornades de formació a un total de 22 ajuntaments, 23 si sumem un del 2016, amb una 
assistència total acumulada de 972 directius, i de 116 alcaldes i regidors. 

S'ha seguit treballant en l’àmbit educatiu a través del programa "Jo, sí" en el marc 
d'instituts i col·legis públics formant al professorat d’educació secundària i batxillerat 
perquè reverteixin aquestes en els alumnes. 

S’ha realitzat el seguiment de 22 expedients de les investigacions finides. Aquests han 
suposat un volum de 25 oficis adreçats als diferents ens intervinents en les 
investigacions. Del total d’expedients, s’han tancat 18 i quatre es troben en fase de 
seguiment donat que la Direcció de Prevenció roman a l’espera de la resposta. 

També s’han presentat un total de 17 al·legacions a normes durant el 2015. 

Com a novetat, s’ha creat dins de l'Àrea d'Assessoria Jurídica un registre de sol·licituds 
d'Accés a la Informació, motivada per l’entrada en vigor de la Llei de transparència.  
L’Oficina ha rebut 52 sol·licituds en 2015 i s’han resolt totes en temps i forma. 

Activitat d’investigació 

En 2015 s'han rebut i tramitat un total de 153 denúncies. 98 han estat sobre assumptes 
municipals (64%), 27 sobre Administració Autonòmica (18%), 4 sobre Consells 
Comarcals (3%), 2 sobre Diputacions (1%), 2 sobre fundacions (1%), 15 sobre ens 
semipúblics (10%), i 5 sobre altres ens i administracions (3%). Del total de denúncies 
en el 22% el denunciant demana la reserva d’identitat, mentre que el 78% no la 
demana. 

 



 

Nombre de denúncies rebudes anualment 

 

S'han finalitzat en la fase prèvia de versemblança un total de 164 denúncies, algunes 
d’elles rebudes el 2014. 5 han estat suspeses per correspondre a denúncies que es 
trobaven prèviament judicialitzades o a la fiscalia, 96 han estat arxivades, i 63 han estat 
dirigides a la Direcció d'Investigació de l'Oficina. 

Pel que fa a la tipologia dels denunciants, 91 comunicacions (59%) han estat 
presentades per particulars, 32 (21%) per grups polítics, 11 (7%) han estat presentades 
per funcionaris i/o treballadors públics, 7 (5%) expedients d’avaluació prèvia de 
versemblança s’han iniciat d’ofici, 10 (7%) per sindicats i 2 (1%) han arribat a l’OAC 
provinents d’altres entitats i institucions. 

Durant l’any 2015 s’han conclòs 40 actuacions en la Direcció d’Investigacions, de 
les quals se n’han arxivat 9. Les 31 actuacions restants han donat com a resultat 37 
informes raonats i 7 recomanacions raonades adreçades a les entitats investigades, 16 
comunicacions a autoritats competents i 11 comunicacions al Ministeri Fiscal. 

Matèries objecte d’investigació en les actuacions concloses el 2015 

 

Any 2010 
147

Any 2011 
121

Any 2012 
145

Any 2013 
164

Any 2014 
162

Any 2015 
153

Total any

+4%

+6%

+26%

- 7%

- 6%



 

Durant l’any 2015, s’ha resolt emetre 37 informes raonats dels quals 8 s’ha emès a la 
Generalitat de Catalunya i entitats vinculades, 25 a entitats locals, 2 a Universitats i 2 a 
fundacions. 

Resultat de les actuacions closes el 2015, comparat amb anys anteriors 

Resultat  2012 2013 2014 2015 

Informes raonats 21 30 18 37 

Recomanacions 14 5 6 7 

Comunicacions a 
Autoritat competent 2 15 9 16 

Ministeri Fiscal 6 12 9 11 

Arxivaments 17 8 7 9 

Total 60 70 49 80 

 

En fase d’investigació, durant el 2015 s’han efectuat 170 requeriments a 
administracions públiques i altres ens, dels quals 78 s’han adreçat a Corporacions 
Locals i entitats dependents, 58 a la Generalitat de Catalunya i entitats dependents, 4 a 
ens públics estatals, 11 a persones físiques i jurídiques privades, 19 a òrgans del 
Ministeri Fiscal i òrgans judicials. Totes les entitats i persones a les quals s’ha adreçat 
requeriments documentals durant l’any 2015 han donat resposta a les informacions 
sol·licitades. Tanmateix, set de les actuacions tramitades durant l’any 2015 han estat 
suspeses temporalment per incompliment del termini concedit a l’ens requerit, de les 
quals una s’ha clos dins el 2015. 

 

Col·laboració institucional 

L’Oficina Antifrau va presentar l’Informe de seguiment dels treballs de la CIFEF 
(Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política) a petició del Parlament el 10 de juliol, en el què s’examina les compareixences 
practicades (un total de 77 de les 206 inicialment aprovades) i s’analitza l’estat de 
compliment de les mesures acordades pel Govern, en el marc de les cimeres per la 
Regeneració Democràtica de 2013, per tal de traslladar al Parlament un seguit de 
recomanacions perquè es puguin tenir en compte per al seu desenvolupament i impuls.  


